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Młodzieńczej naiwności i łatwowierności nie warto wysta-
wiać na kolejne próby. Niejeden reżim w przeszłości się już o tym 
przekonał. (...) Jeśli młody człowiek ma położyć na szali dobro 
społeczne i własne, ma prawo wybrać swoją karierę, perspekty-
wę rozwoju talentu, spełnienia zawodowych marzeń czy udane-
go życia rodzinnego –

pisze Marek Stankiewicz
str. 2-3

Kasa poróżni rezydentów

Przychodzę do szpitala na piątą rano
– W USA to norma a nie ewenement, że rezydent 

jest zmęczony i przepracowany. Ludziom niezwią-
zanym z medycyną, rezydentury wydają się długie, 
ale tak naprawdę trzeba się nauczyć strasznie wie-
le w bardzo krótkim czasie. Im ciężej się pracuje ja-
ko rezydent, tym ma się większe szanse, aby kiedyś 
być najlepszym w danej dziedzinie – 

mówi Maja Kotarska, rezydentka radiologii 
zabiegowej w Rush Medical Center w Chicago 

w rozmowie z Anną Augustowską
str. 6–7

Dobry Doktor
Stanisław Franciszek Leszczyński 

przez 21 lat leczył w Kazimierzu Dol-
nym, opiekował się chorymi i szerzył 
oświatę zdrowotną, niejednokrotnie 
wprowadzając całkowicie, jak na tam-
te czasy, nowe rozwiązania. 

str. 8–9
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Diagnoza wstępna

Prawidła (zasady) dziejowe wskazują, że 
działania wielkich grup (narodów) powtarzały 
się cyklicznie doprowadzając najczęściej do 
wojny. Dopiero stworzenie w ostatnich kilku-
dziesięciu latach państw opartych na zasadach 
demokratycznych i koalicji tych państw, za-
pewniło nam pokój i rozwój. 

Pisząc nam, mam na myśli Europejczy-
ków, bo historycznie czas oceniając, pokój 
jest stosunkowo dość długi a dotyczy państw 
europejskich o bardzo różnej sile wojskowej 

czy gospodarczej. Wydaje się, że podobne zasady dotyczą za-
rządzania wewnętrznego państwem. Od lat 90. napięcia, pro-
testy, strajki powtarzają się cyklicznie w ochronie zdrowia. 
Wszystko wskazuje na to, że obecnie też mamy do czynienia 
z takim zjawiskiem. 

Odpierając zarzuty o polityczności protestu głodowego, li-
der OZZL przypomniał, że protesty odbywały się za czasów 
rządzenia każdej z władz politycznych. Ten argument musi 
być przekonujący dla słuchaczy choć najważniejsze jest, aby 
przekonał obecną władzę. Nie wiem i nie mogę zrozumieć, 
dlaczego tak wiele rządów broni się przed uznaniem prioryte-
tów, które dawno są oczywiste dla nas wszystkich. Nie wiem 
i nie mogę zrozumieć, dlaczego nakłady w Polsce na ochronę 
zdrowia są najniższe w Europie. Nie wiem i… dlaczego we-
dług ostatniej propozycji rządu, na osiągnięcie minimum w fi -
nansowaniu ochrony zdrowia trzeba czekać tak wiele lat. To 
wszystko jest od dawna wiadome, tak lekarzom, jak i części 
pacjentów. Musi być fi nansowanie powyżej 6% PKB, a nie 
jak obecnie 4,7. 

Pewne nadzieje dawał nam okres powstawania Kas Cho-
rych z fi nansowaniem ochrony zdrowia, zapewniającym osią-
gnięcie tego minimum w wysokości 6%. Dość szybko nastąpił 
jednak odwrót od tych planów. Ostatnie zwodzenie pacjentów 
to karta DILO. Ostatecznie, po strajkach w 2006 i 2007 roku, 
mieliśmy podwyżkę. Natomiast ten obecny protest (niestety, 
głodowy) jest protestem daleko bardziej dojrzałym. Dojrza-
łym, bo lekarze rezydenci domagają się zmian przede wszyst-
kim korzystnych dla obywateli. Dopominanie się fi nansowa-
nia zdecydowanie powyżej 6% PKB przypomina mi uznawa-
nie stałych zasad demokracji i w rezultacie, osiągnięcie wspo-
mnianego pokoju oraz rozwoju. 

Tutaj spodziewam się pokoju i rozwoju wewnętrznego dla-
tego, że tak się dzieje w państwach, które w zestawieniach o fi -
nansowaniu ochrony zdrowia są daleko wyżej od Polski i za-
wsze zdecydowanie ponad 6% PKB. To nie jest czas tylko na 
obserwację protestu i dlatego adresuję to zdanie do starszych 
lekarzy. Osiągnięcie głównego celu poprawi nam wszystkim 
warunki pracy, a może zahamuje też odpływ lekarzy za gra-
nicę. Potrzebne jest poparcie przez wszystkich lekarzy z jego 
manifestowaniem a nie obojętność. Rezydenci walczą nie tylko 
dla pacjentów, ale i dla nas wszystkich, pracujących w ochro-
nie zdrowia. Ważne jest, aby oddziaływać na polityków i tłu-
maczyć sytuację, oddziaływać na redaktorów i na obywate-
li, a w tym na pacjentów, z którymi mamy kontakt. Nie mają 
znaczenia słyszane obawy, że lekarz rezydent może zarabiać 
na równi ze specjalistą. Taka hipotetyczna sytuacja nie wyda-
je mi się możliwa, a gdyby nawet krótkotrwale nastąpiła, jest 
zawsze lepsza niż dotychczasowy, relatywny, stopniowy spa-
dek zarobków i pogarszanie się warunków pracy. Zrozumie-
li to inni przedstawiciele zawodów medycznych przyłączając 
się do protestu. Bronicie słusznej sprawy i życzę Wam osią-
gnięcia oczekiwanych efektów dla wszystkich.

Janusz Spustek

w porywach 2,2 tys. zł, czyli często tyle, ile trzeba zapłacić nia-
ni za opiekę nad swoimi pociechami. Czasem pomaga babcia, 
jeśli sama nie wymaga pomocy. 

Diabeł tkwi w szczegółach

W poniedziałek, 2 października, Porozumienie Rezyden-
tów OZZL rozpoczęło protest głodowy przeciwko złej i sta-
le pogarszającej się sytuacji w publicznej ochronie zdrowia, 

Kasa poróżni rezydentów

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy zakwalifi kowanych do odbywania specjalizacji 
w trybie rezydentury przed dniem wejścia w życie rozporządzenia

L.p.

Dziedzina medycyny

2017 2018 2019

w pierwszych 
dwóch latach 
rezydentury 

po dwóch latach 
rezydentury 

w pierwszych 
dwóch latach 
rezydentury 

po dwóch latach 
rezydentury 

w pierwszych 
dwóch latach 
rezydentury 

po dwóch latach 
rezydentury 

1 anestezjologia 
i intensywna terapia

3,720 zł 4,013 zł 3,909 zł 4,218 zł 4,061 zł 4,381 zł

2 chirurgia onkologiczna

3 geriatria

4 ginekologia 
onkologiczna

5 hematologia

6 medycyna ratunkowa

7 medycyna rodzinna

8 neonatologia

9 neurologia dziecięca

10 onkologia i 
hematologia dziecięca

11 onkologia kliniczna

12 patomorfologia

13 pediatria

14 psychiatria dzieci 
i młodzieży

15 radioterapia 
onkologiczna

16 stomatologia dziecięca

17 pozostałe dziedziny 
medycyny

3,263 zł 3,557 zł 3,429 zł 3,738 zł 3,562 zł 3,883 zł

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy zakwalifi kowanych do odbywania specjalizacji 
w trybie rezydentury po dniu wejścia w życie rozporządzenia

L.p.

Dziedzina medycyny

2017 2018 2019

w pierwszych 
dwóch latach 
rezydentury 

po dwóch latach 
rezydentury 

w pierwszych 
dwóch latach 
rezydentury 

po dwóch latach 
rezydentury 

w pierwszych 
dwóch latach 
rezydentury 

po dwóch latach 
rezydentury 

1 anestezjologia 
i intensywna terapia

3,720 zł 3,909 zł 4,061 zł 4,381 zł

2 chirurgia onkologiczna

3 geriatria

4 ginekologia 
onkologiczna

5 hematologia

6 neonatologia

7 neurologia dziecięca

8 onkologia i 
hematologia dziecięca

9 onkologia kliniczna

10 patomorfologia

11 psychiatria dzieci 
i młodzieży

12 radioterapia 
onkologiczna

13 stomatologia dziecięca

14 chirurgia ogólna

4,463 zł 4,629 zł 4,762 zł 5,083 zł15 choroby wewnętrzne

16 psychiatria

17 medycyna ratunkowa

4,920 zł 5,109 zł 5,261 zł 5,581 zł18 medycyna rodzinna

19 pediatria

20 pozostałe dziedziny 
medycyny

3,263 zł 3,429 zł 3,562 zł 3,883 zł

Lekarz medycyny ratunkowej i rodzinnej oraz pediatra, 
który zwieńczy swoją rezydenturę dyplomem specjalizacyj-
nym w 2019 roku, zarobi o 539 złotych mniej niż ich koledzy 
na starcie do 6-letniego piekielnie skomplikowanego modułu 
specjalizacji – wynika z projektu rozporządzenia ministra 
zdrowia z 27 września br. To miało być takie antidotum na 
wyciszenie protestów lekarskiej młodzieży oraz powstrzy-
manie coraz intensywniejszej ucieczki najmłodszych leka-
rzy do krajów, gdzie ich wraz rodzinami wita się bardziej 
konkretnymi zachętami. Swoją drogą, wobec młodych le-
karzy rząd ma długoletni plan upokorzeń. Władza boi się 
tylko przy urnie wyborczej, a fakty w międzyczasie po pro-
stu zamienia na drobne.

Trochę historii zamiast histerii
Jeszcze u schyłku minionego stulecia marzeniem, dumą i am-

bicją wielu absolwentów wydziałów lekarskich była kariera chi-
rurga, ginekologa lub internisty. Lekarki wspaniale sobie radzi-
ły w pediatrii, którą wówczas zawładnęły niemal bez reszty. Na 
mniej wymagających czekała radiologia i dermatologia. Zresztą 
paradoksalnie te cztery kluczowe dziedziny medycyny zapew-
niły naszym rodakom bezpieczeństwo zdrowotne. Wybrańców 
prawdziwej medycyny nie obrzucano może złotym runem, ale 
na brak prestiżu, szacunku i wdzięczności pacjentów narzekać 
nie mogli. A że żyli w mroku socjalistycznej szczęśliwości, to 
i wdzięczność pacjentów wyrażana pętem kiełbasy spod lady, 
czy możliwością nabycia pralki automatycznej poza kolejką 
była też dość osobliwa. 

Tylko, że wtedy lekarza odwiedzało się, jak się zachorowało. 
A nie, jak dziś, kiedy pacjent chce się przekonać, że naprawdę 
nic mu nie grozi. Lekarzy było więcej, a chorych mniej. Wię-
cej, bo praca polskich lekarzy za granicą była koncesjonowana 
przez reżim. A ci, którym udało się wyjechać do pracy w Afry-
ce, musieli się z ludową ojczyzną podzielić zarobkami grubo 
więcej niż po połowie. 

Ale, było i minęło. Kiedy jednak po Jesieni Ludów 1989 
na nagie dotychczas haki w sklepach mięsnych nadziano to-
ny wykwintnych i niedrogich wędlin, a w pralkach można by-
ło w hipermarketach przebierać jak w ulęgałkach, wdzięczność 
naszych rodaków z wolna zaczęła zmieniać się w roszczenio-
wość, zazdrość i bezinteresowną zawiść. Chęć zaglądania do 
lekarskich garaży owładnęła nie tylko bulwarowe media, ale 
też serca i umysły zwykłych ludzi. 

Siłą rzeczy lekarze cofnęli się do defensywy. Systematycznie 
zaczęło spadać zainteresowanie młodzieży lekarskiej chirurgią, 
ginekologią czy pediatrią. A więc esencją medycyny i specjal-
nościami, którymi w zasadzie należałoby oddać się bez reszty. 
Tymczasem do łask za sprawą przełomowych odkryć w farma-
kologii i burzliwego rozwoju technik obrazowania narządów, 
wróciły poniewierane niegdyś radiologia i dermatologia. Fu-
rorę zrobiła mało znana niegdyś alergologia. A medycyna ro-
dzinna pobiła wszelkie rekordy. Kursy medycyny estetycznej, 
której nigdy nie uznano za lekarską specjalność, przeżywają 
wciąż prawdziwe oblężenie. Prywatną praktykę, praktycznie 
bez ograniczeń czasowych i prawnych, może uprawiać każdy 
lekarz. Kasa znokautowała więc medycynę.

Czy zatem najmłodszemu pokoleniu lekarzy brakuje moty-
wacji do codziennego lekarskiego znoju, który jak niegdyś nie 
zna dnia ani godziny? Dlaczego młodzi lekarze stronią dziś od 
skalpela i sal operacyjnych? Czy młodych lekarek nie fascy-
nuje już nowoczesna neonatologia? Dlaczego to pokolenie nie 
ma zamiaru spędzić połowy swego życia w szpitalach? Bo ma-
jąc na karku 30 lat i dwoje dzieci, zarabiają na rezydenturze 

uderzającej w chorych i pracowników. Prote-
stujący domagają się, aby zdrowie Polaków 
stało się wreszcie priorytetem rządu i ocze-
kują konkretnego planu działań, rozwiązują-
cych problemy kolejek do leczenia, niedobo-
ru personelu medycznego oraz niskich płac 
w ochronie zdrowia.

– Oczekiwania młodych lekarzy, jeśli cho-
dzi o wynagrodzenie na poziomie dwóch śred-

nich krajowych, są nie-
realne – oświadczył Konstanty Radzi-
wiłł. – Jestem pewny, że prędzej czy 
później wyborcy zdecydują, czy zaufa-
ją politykowi, który radykalnie zmienia 
zdanie w kluczowych kwestiach – sko-
mentował Damian Patecki, wiceprze-
wodniczący Porozumienia Rezyden-
tów OZZL. – W naszym proteście cho-
dzi nie tylko o zarobki. Domagamy się 
zwiększenia nakładów na ochronę zdro-
wia do 6,8 proc. PKB, skrócenia kolejek 
i wprowadzenia racjonalnego systemu 
ochrony zdrowia. Czekamy na „dobrą 
zmianę” – podkreślali głodujący leka-
rze z PR OZZL.

Chyba przebrała się miarka

Młodzieńczej naiwności i łatwowier-
ności nie warto wystawiać na kolejne 
próby. Niejeden reżim w przeszłości się 
już o tym przekonał. Minister zdrowia, 
przyciśnięty groźbą eskalacji protestów 
rezydentów, zastosował starą rzymską 
domenę „divide et impera” lub jak kto 
woli bardziej współczesną taktykę roz-
poznania bojem. Już 27 września prze-
kazał do konsultacji społecznych projekt 
rozporządzenia, regulującego wynagro-
dzenia zasadnicze rezydentów. 

Już nawet pobieżne spojrzenie na mi-
nisterialne tabele dowodzi, że wysokość 
zasadniczego wynagrodzenia miesięcz-
nego lekarzy i lekarzy dentystów od-
bywających szkolenie specjalizacyjne 
w ramach rezydentury jest zróżnicowa-
na, w zależności od wybranej dziedziny 
medycyny oraz od okresu odbytej spe-
cjalizacji w tym trybie. Nietrudno za-
uważyć, że obecnie w Polsce mamy nie-
dostatek anestezjologów, chirurgów i gi-
nekologów onkologicznych, geriatrów, 
hematologów, neonatologów, neurolo-
gów dziecięcych, onkologów i hema-
tologów dziecięcych, onkologów kli-
nicznych, patomorfologów, psychiatrów 
dzieci i młodzieży, radioterapeutów on-
kologicznych i stomatologów dziecię-
cych. Bardzo źle kadrowo wyglądają 
specjalności: chirurgia ogólna, choro-
by wewnętrzne i psychiatria. A o praw-
dziwy dramat ocierają się medycyna ro-
dzinna i ratunkowa oraz pediatria (śred-
nia wieku specjalistów 57,3 roku).
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Dentyści 
z prawem

Ponad 30 młodych lekarzy denty-
stów 10 października 2017 r. odebrało 
z rąk prezesa Janusza Spustka prawo 
wykonywania zawodu. Uroczystość 
odbyła się  o godz. 12.00 w Lubelskim 
Centrum Konferencyjnym. 

Najlepsze wyniki wśród tegorocz-
nych absolwentów kierunku lekarsko-
dentystycznego otrzymały:

Katarzyna Sarek – średnia 4,65

Weronika Opiła – średnia 4,53

Olga Lewkowicz – średnia 4,46.
aa

Obrady Okręgowej 
Rady Lekarskiej w dniu 
29.09.2017 r. prowadził 
prezes LIL Janusz Spu-
stek.

Informacje z działalno-
ści delegatur przekazali ich 
przewodniczący.

Delegatura Biała Pod-
laska – w lipcu 2017 r. le-
karze z rejonu delegatu-
ry oraz z Lublina uczestni-
czyli w wycieczce szlakiem 
polskich zabytków na Kre-
sach, zwiedzając: Brześć, Nieśwież, Mir, 
Zaosie, Nowogródek. W omawianym 
okresie na wieczny dyżur odeszli: Stefa-
nia Hać z Parczewa oraz Eugeniusz Boro-
wiec z Białej Podlaskiej, wieloletni ordy-
nator Oddziału Chorób Zakaźnych.

Delegatura Chełm – w październi-
ku 2017 r. odbyło się sześć zebrań przy-
gotowujących do wyborów do samorzą-
du lekarskiego. Odwiedzono 155 gro-
bów zmarłych lekarzy w Chełmie, Kra-
snymstawie i Włodawie. Została też od-
prawiona msza św. w intencji zmarłych 
lekarzy.

Delegatura Lublin – wydano pozy-
tywne opinie o kandydatach na stanowi-
ska konsultantów wojewódzkich z: psy-
chiatrii, neurologii dziecięcej, rehabili-
tacji medycznej, chirurgii onkologicz-
nej i medycyny rodzinnej. 22 lekarzom 
rozłożono na raty zaległości w spłacaniu 
składek członkowskich. Dofi nansowano 
Turniej Tenisowy w Puławach, Mistrzo-
stwa Lekarzy w strzelectwie myśliwskim 
oraz Żeglarskie Mistrzostwa Polski. Za-
płacono za autokar na wycieczkę lekarzy 
seniorów. Zakupiono nagrody dla naj-
lepszych absolwentów Wydziałów I i II 
UM. W Kazimierzu Dolnym odsłonięto 
tablicę poświęconą pamięci Stanisława 
Leszczyńskiego, kierownika przychod-
ni w latach 1946-1961. W uroczystości 
wzięła udział rodzina Pana Doktora.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę o powołaniu komisji, która prze-
prowadzi kontrolę pracy 2 lekarzy człon-
ków LIL, zatrudnionych w przychod-
ni Wojskowego Szpitala Klinicznego, 
w sprawie szczepień ochronnych wyko-
nywanych u dzieci. Przewodniczącą ko-
misji została dr Barbara Hasiec. Wnioski 
pokontrolne z prac komisji mają być zło-
żone do 31.12.2017.

O działalności komisji problemowych 
ORL poinformowali ich przewodniczą-
cy.

Komisja Lekarzy Seniorów – w lip-
cu 2017 r. odbyła się wycieczka na trasie 
Hajnówka – Białowieża, w której wzięło 
udział 35 lekarzy, a we wrześniu 2017 r. 

odbyła się wycieczka Miechów – Kra-
ków – Łagiewniki – Wieliczka z koncer-
tem w Teatrze im. Słowackiego. W wy-
cieczce wzięło udział 35 lekarzy.

Komisja Kultury – 
w października 2017 r. 
w Kazimierzu Dolnym 
odbył się Ogólnopol-
ski Plener Fotografi cz-
ny Lekarzy, a 28 listo-
pada odbędzie się roz-
strzygnięcie VII Ogól-
nopolskiego Konkur-
su Fotografi cznego Le-
karzy i Studentów Me-
dycyny. 

Komisja ds. Kon-
kursów – wytypowa-
no przedstawicieli sa-
morządu lekarskiego 
do 34 komisji konkursowych na stanowi-
ska: pielęgniarek oddziałowych w szpi-
talach w Krasnymstawie, Hrubieszowie, 
SPSK nr 1, w Zamościu i USD w Lubli-
nie oraz na naczelną pielęgniarkę w WSS 
w Chełmie.

Komisja Rekreacji i Sportu – 16 
września 2017 r. odbył się II Piknik Strze-
lecki w Wąwolnicy, przy udziale leka-
rzy i ich rodzin. W dniach 6-10 września 
2017 r. odbyły się XV Igrzyska Lekarskie 
w Zakopanem.

Komisja Stomatologiczna – w sierp-
niu Komisja Stomatologiczna NRL sta-
nęła na stanowisku, że kwestia udzie-
lania świadczeń komercyjnych w trak-
cie godzin zadeklarowanych w harmo-
nogramie umowy z NFZ, wymaga ure-
gulowań, ponieważ w chwili obecnej 
jest przedmiotem sporów między leka-
rzami dentystami a funduszem, jak rów-
nież rozbieżnych stanowisk poszczegól-
nych oddziałów wojewódzkich NFZ. Ko-
misja NRL uważa, że należy w pewnych 
sytuacjach dopuścić możliwość łączenia 
procedur medycznych fi nansowanych ze 
środków publicznych z procedurami ko-
mercyjnymi.

Komisja Kształcenia Medycznego 
– na staż podyplomowy 1 października 

2017 r. skierowano 231 leka-
rzy medycyny do 14 jednostek 
oraz 51 lekarzy dentystów do 
22 jednostek. Wszystkim leka-
rzom przygotowano skierowa-
nie na staż, książeczki stażo-
we, ramowe programy, ankie-
tę oraz roczną darmową prenu-
meratę wybranego czasopisma 
Medycyny Praktycznej. Komi-
sja obecnie zajmuje się przygo-
towaniem do kursów z bioety-
ki, prawa medycznego i orzecz-
nictwa lekarskiego dla lekarzy 

stażystów.
Komisja ds. Wykonywania Zawodu 

Lekarza – zarządzeniem prezesa ORL 
skreślono 33 lekarzy z listy członków 

Z obrad ORL – wrzesień 2017 r.

• 18.11.2017 r. – Lekarz w gąszczu 
instytucji kontrolnych. Nadzór i kontrola 
praktyk lekarskich przez GIODO, NFZ, 
organy rejestrowe i podatkowe.

• 25.11.2017 r. – Jak się bronić? 
Lekarz przed sądem lekarskim oraz 
Rzecznikiem Praw Pacjenta.

• 02.12.2017 r. – Mediacja – sztuka 
dialogu i porozumienia.

Terminy kursów medycznych 
organizowanych przez 

Lubelską Izbę Lekarską

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe 
znajdują się na stronie: 

www.oil.lublin.pl/kursy

Lekarze są przepracowani i to jest 
poniekąd wpisane w ten zawód. Tak by-
ło, jest i pewnie będzie. Jedynym ogra-
niczeniem powinien być zdrowy roz-
sądek osób, które podejmują tę pracę. 
Każdy musi sam ocenić swoje możliwo-
ści, czy praca, którą podejmuje, nie jest 
ponad jego siły.

Wypowiedź podczas XXVII Fo-
rum Ekonomicznego w Krynicy.

Cytaty miesiąca

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł Maciej Hamankiewicz, prezes NRL
Samorząd lekarski od lat żąda wzro-

stu poziomu PKB na zdrowie w Polsce 
do przynajmniej 6%. W tym roku Wy, 
młodzi lekarze rezydenci, postanowili-
ście o to zawalczyć w formie, jaką wy-
brał Wasz związek zawodowy. Dziękuję 
Wam za zwrócenie uwagi społeczeństwa 
na tę kwestię.

Z listu prezesa NRL do głodujących 
lekarzy rezydentów

Wg włodarzy polskiej służby zdrowia rodem z Miodowej, 
lekarz w 5. roku rezydentury z pediatrii w 2018 roku zaro-
bi 4.218 złotych. Tymczasem jego o pięć lat młodszy kole-
ga już w tym roku na starcie otrzyma 4.920 złotych, a już 
za dwa lata będzie zarabiał 5.581 złotych. Ale co gorsza, 
w ogonie nadal będą się wlekły pozostałe dziedziny medy-
cyny (niewymienione powyżej). Rezydenci z dermatologii 
czy radiologii, którzy przyszłej wiosny ukończą specjaliza-
cję, będą musieli się zadowolić gażą 3.429 złotych.

Ekstremalne przykłady można mnożyć bez końca. Nie 
mam zamiaru pastwić się nad autorami tych tabel. One nie 
tylko wyjaśniają stosunek „dobrej zmiany” do najmłodszego 
pokolenia lekarzy. Te tabelki po prostu krzyczą i łzawią! 

Warto zauważyć, że pomimo przewrotnego politycz-
nie, choć fi nezyjnego z pozoru rozwiązania problemu wy-
nagrodzeń rezydentów i wmawiania „młodemu ludowi le-
karskiemu”, że czarne to też białe ale inaczej, stale kręcimy 
się wokół bardzo marnych pieniędzy. Przeciętne wynagro-
dzenie w drugim kwartale 2017 r. wyniosło 4220,69 zł. Pa-
miętajmy również, że ilekroć rządowa propaganda będzie 
przekonywała nas, że wynagrodzenia rezydentów wzrosły 
o 1.200 złotych, przypomnijcie sobie tablice publikowane 
w „MEDICUSIE”. Na rządowym widelcu nie znalazła się 
stomatologia? Bo podobno świetnie sobie radzi bez prefe-
rencji i priorytetów.

Czy to aby moralne?
Według szacunków Naczelnej Izby Lekarskiej, za granicą może 

pracować nawet 30 tys. polskich lekarzy. Wyjeżdżają głównie z po-
wodu zdecydowanie wyższych zarobków, korzystnych długolet-
nich kredytów, krótszego czasu pracy, kosztów doskonalenia zawo-
dowego odliczanych od podatku, wspaniałych perspektyw kształ-
cenia swoich dzieci. Tylko nieliczni, spośród tysięcy nowych emi-
grantów, wracają do Polski ze spuszczoną głową.

Środowiska prawicowe domagają się ograniczenia ucieczki mło-
dych lekarzy z Polski. – Nikt nie ma obowiązku życia heroicznego. 
Nie widzę nic złego w tym, że młodzi lekarze wyjeżdżają z Polski, 
mając dużo do wygrania, a mało do stracenia – mówi etyk i fi lo-
zof prof. Zbigniew Szawarski. Szacuje się, że 10 proc. polskich 
absolwentów medycyny wyjeżdża za granicę. Tymczasem wciąż 
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców lekarzy jest u nas najmniej 
w całej UE.

Zdaniem fi lozofa, jeśli młody człowiek ma położyć na szali do-
bro społeczne i własne, ma prawo wybrać swoją karierę, perspek-
tywę rozwoju talentu, spełnienia zawodowych marzeń czy udane-
go życia rodzinnego. – Nikt nie ma obowiązku życia heroicznego 
– podkreśla. Dodaje też, że wiara w polepszenie sytuacji w Polsce 
w przyszłości nie ma żadnych podstaw, bo brakuje konkretnych 
planów jej naprawy.

Marek Stankiewicz

Lubelskiej Izby Lekarskiej, w tym 15 le-
karzy z powodu śmierci lekarza. Komi-
sja przygotowała 14 zaświadczeń umoż-
liwiających podjęcie pracy w innych kra-
jach Unii Europejskiej.

Komisja Socjalno-Bytowa – wszyst-
kie wnioski o przyznanie zapomóg roz-
patrywane są na bieżąco. Ostatnie posie-
dzenie komisji odbyło się 10 września 
2017 r. (jj)
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Naukowcy z UMCS i Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie wspólnie opra-
cowali preparat z płynu celomatyczne-
go dżdżownicy Denrobaena veneta, któ-
ry niszczy w badaniach in vitro komór-
ki raka płuc A549 w 75-80%. 

Lubelski wynalazek

Dżdżownice leczą!
Urząd Patentowy RP wydał właśnie 

decyzję o udzieleniu patentu na ten wy-
nalazek pt.: „Płyn celomatyczny dżdżow-
nicy Dendrobaena veneta do zastosowa-
nia w leczeniu raka płuc” – poinformo-
wała Aneta Adamska, rzeczniczka pra-
sowa UMCS. 

Od dawna wiadomo, 
że dżdżownice rażone 
prądem (ten zabieg ich 
nie uśmierca), wydzie-
lają płyn o żółtym ko-
lorze i charakterystycz-
nym, ostrym zapachu 
– płyn celomatyczny. 
Płyn ma działanie prze-
ciwbakteryjne, przeciw-
grzybicze i przeciwno-
wotworowe. 

Lubelscy naukow-
cy dowiedli, że płyn,po 
odpowiedniej obróbce 

termicznej, wykazuje też efektywne dzia-
łanie uszkadzające w stosunku do komórek 
nowotworowych płuc, a jednocześnie nie 
działa cytotoksycznie na prawidłowe na-
błonkowe komórki oskrzeli oraz komórki 
fi broblastów skóry ludzkiej. Komórki no-
wotworowe wykazywały ograniczoną pro-
liferację oraz ginęły w wyniku programo-
wanej śmierci komórek – apoptozy. Przy 
zastosowaniu wielu technik mikroskopo-
wych oraz badań molekularnych potwier-
dzono cytotoksyczne działanie badanego 
preparatu na poziomie in vitro. 

– Wstępnie został scharakteryzowa-
ny skład chemiczny badanego preparatu, 
a obecnie trwają dalsze prace nad okre-
śleniem struktury związków wchodzą-
cych w jego skład – wyjaśniano w cza-
sie konferencji prasowej.

Jak wyjaśniała prof. Jolanta Rzymow-
ska z Katedry i Zakładu Biologii z Genety-
ką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

Przychodzę do szpitala na piątą rano
z Mają Kotarską, 

rezydentką radiologii zabiegowej w Rush Medical Center w Chicago, 
rozmawia Anna Augustowska

• Kiedy umawiałyśmy się na rozmowę 
o tym, jak to jest być rezydentem w USA, 
niemal automatycznie odpowiedziała Pa-
ni: „Ciężko!”. Co to znaczy?

– To, jak ciężka jest rezydentura, za-
leży głównie od specjalizacji i od tego, 
gdzie się ją robi. Ogólnie wszyscy rezy-
denci w USA pracują ciężko. Z własnego 
doświadczenia mogę wypowiadać się na 
temat chirurgii i radiologii zabiegowej.

Na chirurgii już na pierwszym roku 
rezydentury pracowałam po 80-120 go-
dzin w tygodniu. Oczywiście są tygodnie 
lżejsze i cięższe, ale zazwyczaj w szpi-
talu spędza się ok. 100 godzin tygodnio-
wo. Powinno się mieć jeden dzień wol-
ny, ale nie zawsze tak wypada. Ja czasem 
pracowałam przez dwa czy trzy tygodnie 
bez przerwy. Legalny limit wynosi 80 go-
dzin w tygodniu, ale często nie udaje się 
zrobić wszystkiego na czas i wtedy trze-
ba zostać dłużej. 

• Jak wygląda zwykły dzień rezyden-
ta?

– Na chirurgii, tak jak i na radiolo-
gii zabiegowej, rezydenci przychodzą 
do szpitala na 5 rano. Trzeba zobaczyć 

wszystkich pacjentów, 
zrobić dokumentacje, 
bo zazwyczaj ok. 7 ra-
no zaczynamy opero-
wać. W ciągu tygodnia 
dzień kończy się po-
między godz. 19 a 24. 
Ja zwykle pracę kończę 
ok. godz. 21. A po pra-
cy trzeba się przygoto-
wać do operacji i zabie-
gów z następnego dnia. 
Nikt mnie nie wpuści na 
salę operacyjną następ-
nego dnia, jeżeli nie bę-
dę wiedziała wszystkie-
go o pacjencie, wskaza-
niu do operacji, czy też 
nie będę znała głównych aspektów tech-
nicznych danego zabiegu. Na pierwszym 
roku jako pierwszy asystent umyłam się 
do 254 operacji. 

Do tego wszystkiego oczywiście do-
chodzą dyżury. Ich liczba i to, jak są 
ciężkie, zależy bardzo od tego, ilu jest 
pacjentów i ilu rezydentów. W mniej-
szych ośrodkach często jest dużo łatwiej. 
U mnie na dyżurze było zawsze dwóch 

rezydentów, a chirurg od danej specjaliza-
cji był w domu pod telefonem. Ja w czasie 
dyżuru zajmowałam się wszystkimi pa-
cjentami w szpitalu z oddziałów chirur-
gii naczyniowej i transplantacyjnej oraz 
klatki piersiowej i urazów wielonarządo-

wych. Drugi rezydent 
był od chirurgii ogól-
nej i także od urazówki. 
Na jednym z najcięż-
szych dyżurów miałam 
pod opieką w szpitalu 
160 pacjentów, 17 no-
wych konsultacji z izby 
przyjęć i 4 wypadki sa-
mochodowe. Koniko-
tomię i tracheotomię 
trzeba umieć wykonać 
samodzielnie i szybko. 
Ogólnie dyżury są bar-
dzo stresujące, ale spo-
ro się można nauczyć, 
bo trzeba być samo-
dzielnym. 

• Ciężka odpowiedzialna praca – a za-
robki? Adekwatne?

– Wynagrodzenia rezydentów nie róż-
nią się od specjalizacji, są praktycznie takie 
same w całym kraju. Pensja zależy od roku 
rezydentury. Czyli rezydent pierwszego 
roku zarabia praktycznie tyle samo w ca-
łym kraju niezależnie od specjalizacji. Jest 
to czasem trochę zmienione w zależności 

od kosztów utrzymania w danym mieście, 
np. w Nowym Jorku rezydenci zarabia-
ją więcej niż w małym mieście w Arizo-
nie, ale są to znikome różnice. W Stanach 
większość rezydentów utrzymuje się sa-
ma i uważam, że pensja rezydenta wy-
starcza, żeby się utrzymać. 

Oczywiście dorabiać można w innych 
miejscach. Czasem można też zarobić 
extra na dodatkowych dyżurach, ale za-
zwyczaj jest maksimum jeden dzień wol-
ny w tygodniu, więc nie ma zbyt dużo cza-
sy, żeby pracować gdzie indziej. Muszę 
dodać, że rezydent musi też spłacać po-
życzkę za studia. Sam egzamin lekarski 
na rezydenturę (a są trzy) kosztuje około 
tysiąca dolarów. 

• A ile trwa typowa rezydentura w USA 
– i jak jest z dostaniem się na tę wyma-
rzoną? Czy decydują wyniki egzaminów, 
czy są też inne kryteria?

– To, ile trwa rezydentura, zależy od 
specjalizacji. Interna czy medycyna ra-
tunkowa to 3 lata, chirurgia ogólna 5 lat, 
radiologia zabiegowa 5 lat. Najlepsze 
rezydentury z chirurgii często wymaga-
ją dodatkowych dwóch lat pracy nauko-
wej („research years”). Po rezydenturze 
oczywiście większość lekarzy robi jesz-
cze podspecjalizację.

Wyniki egzaminów to podstawa, aby do-
stać się na wymarzoną specjalizację, ale to 
nie wystarcza, aby dostać się na najbardziej 

oblegane kierunki. Głównie liczy się do-
robek naukowy, doktorat, wystąpienia na 
konferencjach i rekomendacje. Jak star-
towałam na radiologię zabiegową to by-
ło 412 kandydatów na 11 miejsc w kra-
ju. Nie na wszystkie kierunki jest trudno 
się dostać, do najmniej obleganych nale-
ży interna i neurologia, ale to też zmie-
nia się z roku na rok. 

• Jak wygląda egzamin specjalizacyj-
ny? Czy trudno go zdać – czy to walka 
okupiona ciężką pracą?

– Na radiologii zabiegowej jest egza-
min ogólnokrajowy co roku. Egzaminy 
specjalizacyjne są trzy: z radiologii dia-
gnostycznej, zabiegowej i z fi zyki. Egza-
miny są bardzo trudne i większość rezy-
dentów przygotowuje się do nich przez 
wiele miesięcy. 

• W Polsce rezydenci czują się prze-
pracowani i zmęczeni, ale też często na-
rzekają na brak wsparcia swych opie-
kunów, niemożność konsultacji itd. Jak 
jest w Stanach?

– W USA to norma a nie ewenement, 
że rezydent jest zmęczony i przepracowa-
ny. Ludziom niezwiązanym z medycyną, 
rezydentury wydają się długie, ale tak na-
prawdę trzeba się nauczyć strasznie wie-
le w bardzo krótkim czasie. Im ciężej się 
pracuje jako rezydent, tym ma się więk-
sze szanse, aby kiedyś być najlepszym 
w danej dziedzinie. 

Jeżeli chodzi o wsparcie opiekunów to 
wszystko zależy od ludzi, z którymi się 
pracuje, myślę że w Polsce też tak jest. 
Szczególnie na chirurgii często swoje 
miejsce na sali operacyjnej czy też czas 
z chirurgiem, który ma nas czegoś na-
uczyć, trzeba sobie wywalczyć. 

• Pani wybrała radiologię zabiegową 
– ile lat potrwa zdobywanie kwalifi ka-
cji i co dalej?

– Radiologia zabiegowa to nowa rezy-
dentura i w Stanach trwa 5 lat. Ja od paru 
lat zajmuję się pracą naukową w zakresie 
onkologii zabiegowej, szczególnie intere-
suje mnie leczenie guzów wątroby, więc 
właśnie tym chciałabym się zajmować. 

Maria Kotarska jest lublinianką. Staż lekarski odbyła w Interventional Oncology w Me-
morial Sloan Kettering w Nowym Jorku. Ukończyła Electrical Engineering i długo zajmo-
wała się pracą naukową (doktorat w Poznaniu). Pracowała też w formacjach ONZ w Jor-
danii zajmując się leczeniem uchodźców z Syrii. Medycynę ukończyła w Rush University 
w Chicago. W czasie rezydentury szkoliła się przez rok na chirurgii naczyniowej w North-
western Memorial Hospital (Chicago) a teraz jest w jednym z największych Centrów Ra-
diologii Zabiegowej w Rush Medical Center. 

preparat będzie poddawany teraz kolej-
nym badaniom, które wskażą, czy może 
być on wykorzystany do opracowania le-
ku. – Jesteśmy na fi niszu pierwszego eta-
pu badań na komórkach, które są hodowa-
ne poza organizmem. Kolejny etap, który 
nas czeka, to badanie wpływu tych pre-
paratów na organizm zwierząt laborato-
ryjnych. Trzeci etap wiąże się z podawa-
niem go ludziom.

Płyn działa toksycznie na komórki ra-
ka płuca A549 i prawidłowe komórki na-
błonka oskrzelowego. Naukowcy z Za-
kładu Immunobiologii Wydziału Biolo-
gii i Biotechnologii UMCS szukali wa-
runków, w których mogli wyeliminować 
cytotoksyczność na komórki prawidło-
we, a jednocześnie zachować w jak naj-
większym stopniu aktywność przeciw-
nowotworową.

Jak tłumaczyła dr hab. Marta Fioł-
ka z Zakładu Immunologii, udało się to 

uzyskać po odpowiednim podgrzaniu pły-
nu i uzyskaniu odpowiedniego stężenia 
białka w tym preparacie. Mechanizm se-
lektywnego działania płynu celomatycz-
nego – toksycznego na komórki rakowe 
i nietoksycznego na komórki prawidło-
we – jest przedmiotem kolejnych badań.

Płyn celomatyczny pozyskiwany jest 
poprzez poddanie dżdżownicy krótkie-
mu szokowi elektrycznemu prądem o na-
pięciu 4,5 V. Z jednego osobnika można 
uzyskać ok. 100 mikrolitrów płynu celo-
matycznego. Na tym etapie badań jest za 
wcześnie, aby określić, ile takiego płynu 
potrzeba byłoby do wyprodukowania le-
ku. Nie wiadomo jeszcze np., w jakich 
stężeniach płyn będzie skuteczny w ba-
daniach na zwierzętach laboratoryjnych. 
Naukowcy współpracują z przedsiębior-
stwem rolno-przemysłowym ze Słupska, 
by pozyskać dużą ilość dżdżownic, któ-
re dostarczałyby wystarczających ilości 

płynu celomatycznego do dalszych do-
świadczeń.

Badaczki hamują swój entuzjazm bo, 
jak podkreślała prof. Rzymowska, na tym 
etapie nie można jeszcze powiedzieć, 
że będzie to preparat terapeutyczny. To 
wciąż początkowa faza badań, które, co 
ważne, zmierzają nie tylko w kierunku 
walki z nowotworem płuc, ale też z ra-
kiem szyjki macicy i jajników.

Wynalazek lubelskich naukowców zo-
stał opatentowany przez Urząd Patento-
wy RP pod nazwą „Płyn celomatyczny 
dżdżownicy Dendrobaena veneta do za-
stosowania w leczeniu raka płuc”, a twór-
cami wynalazku są: dr hab. Marta Fioł-
ka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie oraz prof. dr hab. Jolan-
ta Rzymowska i dr Przemysław Koło-
dziej z Uniwersytetu Medycznego w Lu-
blinie. 

aa
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Kazimierz Dolny upamiętnił

Dobry Doktor

„Był kiedyś w Kazimierzu pan dok-
tór Leszczyński. (…) Mieszkał na Se-
natorskiej, w drewnianym domku”, tak 
jeden z mieszkańców Kazimierza Dol-
nego wspominał Stanisława Franciszka 
Leszczyńskiego, który w 1941 roku trafi ł 
z Warszawy do Kazimierza i przez 21 lat 
leczył tu, opiekował się chorymi i sze-
rzył oświatę zdrowotną, niejednokrotnie 
wprowadzając całkowicie, jak na tamte 
czasy, nowe rozwiązania. 

Lekarz i społecznik

– Doktor Leszczyński był postacią nie-
tuzinkową, zasługującą na to, aby pamięć 
o nim została utrwalona i stanowiła trwa-
ły ślad w historii naszego miasta – mówią 
członkowie Towarzystwa Przyjaciół Mia-
sta Kazimierza Dolnego, którzy zadbali 
o upamiętnienie postaci lekarza.

– Postanowiliśmy umieścić przy wej-
ściu do kazimierskiej przychodni sto-
sowną tablicę pamiątkową – mówi pre-
zes zarządu towarzystwa, a zarazem au-
tor projektu tablicy, artysta plastyk Bar-
tłomiej Pniewski. 

O pomoc w ufundowaniu tablicy zwró-
cono się do Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Lublinie, która wyraziła zgodę i sfi -
nansowała koszt całej inicjatywy. Tabli-
ca została wykonana z jasnego piaskow-
ca a jej uroczyste odsłonięcie – dokonał 
go prezes LIL Janusz Spustek wspólnie 
z Bartłomiejem Pniewskim – odbyło się 
23 września 2017 roku (niemal dokład-
nie w 102 rocznicę urodzin doktora Lesz-
czyńskiego). 

Napis na tablicy głosi m.in., że Stani-
sław Leszczyński to lekarz, społecznik, 
naukowiec i żołnierz AK, a także twór-
ca kazimierskiej publicznej opieki zdro-
wotnej: przychodni lekarskiej, poradni 

p/gruźliczej z aparatem RTG, izby po-
rodowej, poradnictwa dla matek i higie-
ny szkolnej.

W tym samym dniu rodzinie Dokto-
ra wręczono medal i dyplom Honorowe-
go Obywatela Kazimierza Dolnego, z tej 
okazji odbył się także koncert muzyczny, 
w czasie którego wystąpiły wnuczki Dok-
tora: Ewa i Maria Leszczyńskie (sopran, 
wiolonczela). 

Dobry Doktor

Stanisław Franciszek Leszczyński 
urodził się 17 września 1915 r. w War-
szawie.

W 1934 rozpoczął studia na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, 
ale w 1940 roku Niemcy zawiesili dzia-
łalność polskich uniwersytetów. Pozwoli-
li złożyć końcowe egzaminy dyplomowe 
jedynie ostatniemu rocznikowi Wydziału 
Lekarskiego. Zdało je tylko 7 studentów, 
wśród nich Stanisław Leszczyński, który 
jeszcze jako student, w czasie kampanii 
wrześniowej, pracował w Szpitalu Ujaz-
dowskim. Tu też, od pierwszych dni oku-
pacji, Leszczyński rozpoczął działalność 
konspiracyjną (m.in. był lekarzem oddzia-
łu dowodzonego przez „Hubala”).

W Szpitalu Ujazdowskim pracowa-
ła jako wolontariuszka studentka War-
szawskiej Szkoły Pielęgniarstwa pięk-
na Anna Niemczyńska. W 1943 r., kiedy 
Anna skończyła szkołę, młodzi pobrali 
się. Wcześniej Doktor został skierowany 

na Lubelszczyznę, m.in. do szpitala św. 
Karola w Puławach. W lipcu 1941 trafi ł 
do Kazimierza Dolnego, gdzie prowadził 
praktykę lekarską do września 1944 ro-
ku, kiedy to, zatajając swoją przynależ-
ność do Armii Krajowej, został wcielony 
do V Brygady Saperów Wojska Polskie-
go. W plutonie sanitarnym został ordyna-
torem izby chorych. Do Kazimierza wró-
cił dopiero dwa lata później.

W dzień i w nocy

Kazimierzacy do dziś pamiętają, że na 
ratunek ze strony Doktora można było li-
czyć w dzień i w nocy. Irena Siła-Nowic-
ka w swoich wspomnieniach zamieszczo-
nych w „Brulionie Kazimierskim” (jesień 
2004) tak pisze: „Doktor Stanisław Lesz-
czyński znany był z tego, że nigdy nie ru-
szał się z domu bez walizeczki z podręcz-
nymi lekami, bo zawsze ktoś mógł po-
trzebować natychmiastowej pomocy. Ileż 
to razy wzywany do chorego wychodził 
dyskretnie, bez ostentacji ze spotkań to-
warzyskich, czy imienin po to, by jechać 
końmi do jakiejś odległej wsi – bez wzglę-
du na pogodę, czy porę roku”.

Od początku pobytu w Kazimierzu 
zaczął też tworzyć lokalny system opie-
ki zdrowotnej. Na ulicy Lubelskiej po-
wstała przychodnia zdrowia. Na jej pię-
trze w 1948 roku usytuowano izbę poro-
dową (była pierwsza na Lubelszczyźnie). 
W przychodni zorganizowano poradnie 
dziecięce (D i D1).W ciągu 3 lat w okresach 

letnich działały też tzw. salki przeciw-
biegunkowe dla niemowląt (mały szpita-
lik dziecięcy). Ilość zgonów na biegun-
ki letnie niemowląt natychmiast radykal-
nie zmalała. Z czasem funkcje kazimier-
skich salek przeciwbiegunkowych przejął 
oddział dziecięcy, zorganizowany w szpi-
talu w Puławach. Doktor założył też po-
radnię przeciwgruźliczą i gabinet radiolo-
giczny z aparatem rentgenowskim zdoby-
tym z wojska – była to absolutna nowość 
w tych stronach. Szczepienia przeciwgruź-
licze rozpoczęły się w kazimierskiej Izbie 
Porodowej już w czerwcu 1951 r. Inten-
sywnie działał w dziedzinie profi laktyki 
zdrowotnej, organizując przeglądy stanu 
zdrowia dzieci w szkołach i edukując je, 
a także rodziców w zakresie higieny i in-
nych zachowań prozdrowotnych. 

Korespondent Naukowy

Mało kto w Kazimierzu, nawet wśród 
osób zaprzyjaźnionych z Doktorem, zda-
wał sobie sprawę, że był nie tylko do-
świadczonym lekarzem i społecznikiem, 
ale prowadził też w bardzo trudnych wa-
runkach lubelskiej prowincji systema-
tyczną działalność naukową. W 1956 r. 
Instytut Medycyny Pracy i Higieny Wsi 
nadał Mu w uznaniu dorobku badaw-
czo-naukowego tytuł Korespondenta Na-
ukowego tego Instytutu. Zwieńczeniem 
działalności naukowej było uzyskanie 
w 1964 r., już po wyjeździe z Kazimierza, 

tytułu doktora medycyny. Rozprawa dok-
torska obroniona w Wojskowej Akademii 
Medycznej nosiła tytuł: „Nawracające 
bóle brzucha pochodzenia neurowegeta-
tywnego u dzieci w wieku 3-14 lat”. Pro-
motorem tej rozprawy był wybitny pol-
ski pediatra prof. Jan Bogdanowicz, któ-
rego imię nosi dziś Kliniczny Szpital Pe-
diatryczny Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

W czasie pracy w Kazimierzu wy-
specjalizował się w internie, ftyzjatrii 
i w pediatrii. Po przeprowadzce w 1962 r. 
do Warszawy zaczął pracę w Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Wojskowej 
Akademii Medycznej jako pediatra. Po-
za tym pracował w porad-
ni p/gruźliczej na Mokoto-
wie oraz prowadził wykła-
dy z zakresu chorób dziecię-
cych i higieny w Szkole Me-
dycznej Pielęgniarstwa.

Doktor Leszczyński jesz-
cze przez niemal rok po 
przeprowadzce do War-
szawy co tydzień, na jeden 

dzień przyjeżdżał do Kazimierza leczyć 
swych pacjentów.

Jego działalność zawodowa oraz prze-
szłość konspiracyjna i wojskowa zosta-
ły docenione. Świadczą o tym odznacze-
nia państwowe, jakie otrzymał: Srebrny 
Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Armii 
Krajowej, Medal Wojska, trzykrotnie Od-
znakę Grunwaldzką.

W 1976 r. został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; 
w 1982 r. medalem „Za Udział w Woj-
nie Obronnej 1939 r.” i wieloma innymi. 
W 2001 r. odebrał patent „Weterana Walk 
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

Szczególnie cenił sobie ręcznie sporzą-
dzone żołnierskie podziękowanie „tym – 
którzy dla Ojczyzny z narażeniem własne-
go życia nieśli pomoc walczącym”, jakie 
w 1992 r. otrzymał od kazimierskiego Ko-
ła Żołnierzy Armii Krajowej i Organiza-
cji Wolność i Niezawisłość.

Będąc na emeryturze dr Leszczyński 
nadal pracował. Jednocześnie realizował 
jeszcze jedną swoją pasję – turystykę.

Zmarł 8 września 2001 r. w Warsza-
wie. Przeżył pracowicie 86 lat.

Przez cały czas od powrotu do War-
szawy podkreślał, że tylko w Kazimie-
rzu czuł się całkowicie spełniony, że był 
to najszczęśliwszy okres jego życia.

Anna Augustowska 
(korzystałam z materiałów, jakie 

w „Brulionie Kazimierskim” opublikowali 
Waldemar Siemiński 

i Ewa Leszczyńska-Pietrzyk)

Zdjęcia 
Kazimierski Portal Interentowy
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Najstarsza córka Doktora, Ewa, została lekarzem anestezjologiem i chi-
rurgiem. Małgosia mieszka w Australii, pracowała w australijskiej służ-
bie dyplomatycznej. Hania (mieszka w Niemczech) jest doktorem bio-
logii. Syn, Stanisław, ukończył konserwatorium muzyczne na Wydzia-
le Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury. Pełnił i nadal pełni funkcje 
dyrektorskie w najważniejszych instytucjach muzycznych w Polsce: Fil-
harmonii Narodowej, Teatrze Wielkim Operze Narodowej, Narodowym 
Instytucie Fryderyka Chopina. Jest pomysłodawcą i organizatorem pre-
stiżowego corocznego festiwalu „Chopin i jego Europa”.
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Wydaje się, że do końca roku jeszcze 
całkiem sporo czasu, zwłaszcza że o od-
liczeniach myślimy gdzieś tak na przeło-
mie marca i kwietnia, kiedy to termin na 
złożenie zeznania zaczyna na nas powoli 
naciskać. O ile ulga na dzieci, czy 1 proc. 
podatku nie wymagają żadnych głębszych 
przemyśleń ani przygotowań, o tyle inne 
ulgi już tak. Skorzystanie z nich bowiem 
wymaga co najmniej dokonania przele-
wu, a w pozostałych przypadkach rów-
nież innych działań.

Z czego można skorzystać

Ulgi podatkowe dzielą się zasadniczo 
na dwie kategorie: 
• odliczane od dochodu przed jego opo-

datkowaniem: ulga na własne zabez-
pieczenie emerytalne (IKZE), ulga re-
habilitacyjna, darowizny i Internet

• odliczane od podatku: ulga prorodzin-
na.

Jak dokumentować

Jedynie ulga prorodzinna nie musi być 
udokumentowana, ponieważ to odlicze-
nie od podatku przysługuje tylko z sa-
mego faktu posiadania dzieci. Wszyst-
kie pozostałe wymagają przede wszyst-
kim wydatku pieniężnego, aby można by-
ło skorzystać z odliczenia. Część z tych 
wydatków to takie, które i tak trzeba po-
nieść, np. osoba chora zmuszona do sta-
łego zażywania leków, musi te leki kupo-
wać, a więc ponosi wydatki bez wzglę-
du na to, czy objęte są one jakąkolwiek 
ulgą, czy nie. Inne to wydatki dobrowol-
ne. Zaliczają się tu darowizny. Jest też 
jeden szczególny rodzaj odliczenia, któ-
ry nie wymaga wydatkowania pieniędzy, 
a jest darowizną, którą można odliczyć. 
Jest to krwiodawstwo. 

Jakie więc warunki musi spełniać do-
kument, aby mógł być dowodem ponie-
sienia wydatku uprawniającego do sko-
rzystania z ulgi? Zacznijmy od szczegól-
nych przypadków.

Dawca krwi, jeśli chce odliczyć da-
rowiznę krwi od podatku, musi posiadać 
zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, 
z którego wyniknie wartość przekaza-
nej darowizny.

Osoba chcąca odliczyć kwoty pienięż-
ne przekazane na indywidualne konto 

Zadbaj o odliczenia
zabezpieczenia emerytalnego powinna 
posiadać bankowe potwierdzenie prze-
lewu, lub inny dowód wpłaty środków 
na konto IKZE.

Żeby skorzystać z odliczenia wydat-
ków na samochód w ramach ulgi rehabili-
tacyjnej, osoba korzystająca z tej ulgi mu-
si posiadać akt własności pojazdu, czyli 
umowę kupna-sprzedaży oraz dokument 
poświadczający zlecenie i odbycie nie-
zbędnych zabiegów rehabilitacyjnych.

Na IKZE nie możesz odliczyć wię-
cej niż wynosi twój dochód do opodat-
kowania, ale jednocześnie nie więcej niż 
5.115,60 zł

Z ulgi na leki skorzystasz dopiero wte-
dy, gdy twoje wydatki będą większe niż 
100 zł miesięcznie, ponieważ mechanizm 
korzystania z ulgi wymaga zsumowania 
wydatków miesięcznych i pomniejsze-
nia ich o 100 zł.

Ulga na sprzęt rehabilitacyjny jest je-
dyną nielimitowaną ulgą i w jej ramach 
odliczysz pełną kwotę wydatków.

Ulga na samochód to z kolei limit 
2.280 zł rocznie.

Darowizny – kościelna, na organiza-
cje pożytku publicznego czy krwi, łącz-
nie nie mogą przekroczyć 6 proc. twoje-
go dochodu do opodatkowania.

Ulga na Internet to limit 760 zł rocz-
nie.

Warunki korzystania z ulg

Każda z ulg ma swoje specyfi czne wa-
runki ograniczające możliwość skorzy-
stania z niej. Najbardziej rozbudowaną 
i skomplikowaną ulgą jest ulga rehabili-
tacyjna, ponieważ uzależnia możliwości 
skorzystania z niej od posiadania orzecze-
nia o niepełnosprawności, a w przypadku 
większości wydatków również od stopnia 
niepełnosprawności, oraz od innych jesz-
cze wymagań. Inne są mniej skompliko-
wane i łatwiej można z nich skorzystać, 
jednak podstawowym warunkiem ogra-
niczającym jest sposób opodatkowania 
twojego dochodu. Prosto mówiąc, jeśli 
dochody swoje opodatkowujesz podat-
kiem liniowym (który sam w sobie jest 
już ulgą), to z ulg nie skorzystasz. Jedy-
nym dostępnym dla ciebie odliczeniem 
będzie wpłata na IKZE. Wszystkie in-
ne ulgi dostępne są dla osób opodatko-
wujących swoje dochody podatkiem we-
dług skali. 

W dobrej sytuacji niewątpliwie są te 
osoby, które oprócz dochodów z dzia-
łalności gospodarczej (która może być 
opodatkowana liniówką), osiągają jesz-
cze dochody z innych źródeł, opodatko-
wane wg skali. Wówczas będą one mo-
gły skorzystać z odliczeń od tych wła-
śnie dochodów.

Jak więc widzisz listopad to dobry mo-
ment na to, by zastanowić się, z czego mo-
żesz skorzystać i co musisz w tym aspek-
cie zrobić zanim odkorkujesz sylwestro-
wego szampana.

Monika Zalewa

biegły rewident
księgowa dla lekarzy
ekspert w dziedzinie 

rachunkowości i fi nansów

Wszystkie pozostałe ulgi, aby można 
z nich było skorzystać, muszą być udo-
kumentowane dowolnym dowodem, by-
leby z niego wynikało kto, komu, kiedy 
i ile zapłacił, przy czym darowizny na ce-
le kościelne i darowizny na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego powinny jesz-
cze posiadać potwierdzenie przyjęcia da-
rowizny przez obdarowanego.

Limity

Z ulg, niestety, nie można korzystać 
bez ograniczeń. Większość z nich po-
siada swój dolny lub górny limit. Nie-
które z nich są kwotowe, inne procen-
towe. I tak:

Szkoda gadaćBiała Podlaska

„Domowy” gra w Orkiestrze
Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital” w Białej 

Podlaskiej – jeden z pierwszych w Polsce działających w ta-
kiej formule – otrzymał imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Dokonali tego w czasie uroczystego spotkania z per-
sonelem i pacjentami szpitala, Lidia i Jerzy Owsiakowie. 

„Domowy Szpital” działa od kwietnia 2017. To innowacyjny 
ośrodek, w którym świadczona jest opieka stacjonarna i domo-
wa dla osób starszych i przewlekle chorych. 

Fundacja WOŚP przekazała sprzęt przeznaczony na jego wy-
posażenie o wartości aż 1,4 mln zł, m.in. łóżka szpitalne z ma-
teracami i szafkami, materace przeciwodleżynowe, fotele kąpie-
lowe, wanny, podnośniki, ssaki elektryczne, inhalatory i aparaty 
do mierzenia ciśnienia. Ponadto szpital zyskał rotor do ćwiczeń 
kończyn dolnych i górnych, pompy infuzyjne, aparaty EKG, kar-
diomonitory, wagi krzesełkowe oraz wózki do przewożenia pa-
cjentów.

Dom za pół miliona złotych lekarzowi 
rodzinnemu wybuduję od zaraz – oświad-
czył przed kamerami telewizyjnymi bur-
mistrz Margonina Janusz Piechocki. 

Gmina Margonin (woj. wielkopolskie) 
od trzech lat bezskutecznie stara się o le-
karza. Nic dziwnego, że ponad sześć tysię-
cy mieszkańców ogarnął niepokój i strach o własne zdrowie, 
bo od października w tutejszej przychodni zamiast dwóch le-
karzy przyjmuje tylko jeden! Dotychczas – przez wiele dłu-
gich lat – w Margoninie dyżur pełniło dwóch lekarzy rodzin-
nych. Od października na zasłużoną emeryturę odeszła Pa-
ni Doktor. No i zaczęły się schody…

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, 
że nie było nikogo na jej miejsce. Szczególnie zdezoriento-
wało to i przeraziło osoby starsze. Bo nie mogą dodzwonić 
się do lekarza – telefon nie odpowiada. Recepty są najczę-
ściej przepisywane na trzy miesiące do przodu, aby uniknąć 
kolejek. Niestety, nie wszystkich pacjentów stać na to, aby 
zapłacić za leki ordynowane na trzy miesiące z góry. Zresz-
tą taka ordynacja nie jest bezpieczna i zawsze pozostawia 
wiele do życzenia. 

Apele i starania radnych, ogłoszenia w prasie i modlitwy 
wiernych o pozyskanie lekarza, w skądinąd uroczym mia-
steczku z plażą nad jeziorem i parkiem wodnym, odbijały 
się niczym groch od ściany. Ale co może uczynić determi-
nacja odważnego burmistrza, który przez 22 lata poznał re-
alia nowoczesnego biznesu i techniki inwestowania w ludzi. 
Otóż burmistrz Piechocki oświadczył, że lekarzowi, który 
zwiąże swoje osobiste życie i zawodowe losy z Margoni-
nem, wybuduje dom o wartości pół miliona złotych na tere-
nie gminy na działce, wybranej przez lekarza i jego rodzi-
nę. Co więcej, dom po la-
tach lekarz będzie mógł 
wykupić na własność 
jedynie za 25 tysięcy 
złotych.

Trzymam kciu-
ki za tego burmi-
strza, bo podoba-
ją mi się ludzie, 
dla których odwa-
ga i pragmatyzm to 
skuteczny sposób 
na rozwiązywanie 
ludzkich problemów, 
które lękliwym i poli-
tycznie poprawnym samo-
rządowcom ciągle pętają ręce i umysły. Czekamy na naśla-
dowców burmistrza Piechockiego w gminach naszych uro-
czych wschodnich antypodów Unii Europejskiej, pomiędzy 
Wisłą, Wieprzem, Sanem i Bugiem. 

Gdzie te czasy, kiedy lekarzy tuż po stażu, do pracy w te-
renie kuszono 4-pokojowym mieszkaniem w gminnym 
ośrodku zdrowia oraz talonem na poloneza i garażem na au-
to. A już małżeństwo lekarza z dentystką lub farmaceutką 
to już było prawdziwe bingo dla mieszkańców gminy. I ko-
mu to przeszkadzało?

Marek Stankiewicz
stankiewicz@hipokrates.org

Dom dla lekarza

– Cieszymy się bardzo, że ten ofi arowany sprzęt stanowi 95 
proc. wyposażenia tego miejsca. Tym bardziej że ten ośrodek to 
absolutny wzór dla wszystkich. Wzór z najwyższej półki – pod-
kreślał Jerzy Owsiak.

Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital” w Białej Podla-
skiej jest jednym z kilku istniejących tego typów placówek w Pol-
sce a jedynym w tej części kraju. Zapewnia opiekę stacjonarną 
i domową dla osób starszych i przewlekle chorych. Oprócz Zespo-
łu Opieki Paliatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego funk-
cjonuje DDOM – Dzienny Dom Opieki Medycznej. Podopieczni 
mają tu zapewnione zajęcia z terapii zajęciowej, opiekę psycho-
logiczną oraz dietetyczną. „Domowy Szpital” został wybudowa-
ny ze środków własnych szpitala, a wartość całej inwestycji wy-
niosła blisko 17 mln zł.

Dyrektor bialskiego szpitala, Dariusz Oleński, podkreślał 
wdzięczność i uznanie dla fundacji, która od lat wspiera szpital. 
Sprzęt i aparaturę medyczną otrzymały od WOŚP wcześniej od-
dział neonatologii, oddział laryngologiczny, oddziały chorób we-
wnętrznych i geriatrii a także oddział dziecięcy. W całym szpitalu 
pracuje już w sumie 413 nowoczesnych i specjalistycznych urzą-
dzeń medycznych za łączną sumę 5,4 mln złotych.

aa
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• Profesorze, jest Pan wybitnym, zna-
nym i cenionym lekarzem, ale również 
pisarzem o dużym dorobku.

– Zacząłem pisać przed laty, aby nie 
zostały zapomniane ważne wydarzenia 
nie tylko z mojego życia, ale także z hi-
storii regionu oraz Polski. Dorobek na-
ukowy, na który składają się 282 pozycje, 

miasta i okolic, popularyzacja wiedzy 
z zakresu profi laktyki zdrowia i lecznic-
twa, regionalnych tradycji i obyczajowo-
ści. Z mojej inicjatywy towarzystwo orga-
nizuje konferencje naukowo-szkoleniowe 
(dotychczas 33) i prowadzi działalność 
wydawniczą. Dotychczas ukazało się 6 
moich książek związanych z tym miastem. 

na egzaminach traktował swoich uczniów 
bardzo ostro, zadawał im pytania prosto 
z głowy i nawet po zdaniu egzaminu nie 
miał zwyczaju pochwalić swego nowe-
go specjalisty.

• Dla każdego pracownika przecho-
dzenie na emeryturę, w tym również 
dla profesorów, jest trudnym okresem 
w życiu.

– Poruszył pan bardzo ważny problem 
życiowy. Profesorowie odchodzą na eme-
ryturę w wieku 70 lat, a przecież żyje-
my coraz dłużej. Większość osób czuje 
się w tym wieku jeszcze całkiem dobrze 
i może czynnie pracować. Wytwarza się 
sytuacja nieprzyjemna. Wielu profeso-
rów mogło jeszcze w swoim dotychcza-
sowym zakładzie pracować przez dalsze 
pięć lat, nie będąc kierownikiem i otrzy-
mując pewne wynagrodzenie. Jest to jed-
nak niezręczne dla obu stron – dla nowego 
kierownika i dla tego, co odszedł. Przy-
chodzi nowy kierownik i wykonuje swo-
ją pracę, a jego poprzednik może chciał-
by coś poprawiać. Jeżeli nawet współpra-
ca układa się dobrze, to i tak stary profe-
sor jest na szarym końcu. Ja nie chciałem 
być w takiej sytuacji, bo przecież ten no-
wy co przyszedł jest człowiekiem przy-
gotowanym i kompetentnym. Po przej-
ściu na emeryturę pożegnałem się z kli-
niką, ale nadal pracowałem w przychod-
ni przyklinicznej, a później przeszedłem 
do Luxmedu, gdzie nadal przyjmuję pa-
cjentów raz w tygodniu, a poza tym je-
stem konsultantem w sanatorium „Ciche 
Wąwozy” w Nałęczowie. Dzięki tym mo-
im postanowieniom, przejście na emery-
turę było bezbolesne i uważam, że takie 
powinno być. Pracuję, aby nie zapomnieć 
medycyny. Z tych samych powodów jeż-
dżę na konferencje naukowe – ostatnio 
byłem na Kongresie Kardiologów w Ka-
towicach. W lecie przebywam na dział-
ce, gdzie mam dużo możliwości tak po-
trzebnego ruchu, a dojeżdżam tam oczy-
wiście moim samochodem.

Pracuję, aby nie zapomnieć medycyny
z prof. Marianem Markiewiczem, 

lekarzem, naukowcem i praktykiem kardiologiem, 
rozmawia Jerzy Jakubowicz

Prof. Marian Markiewicz
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Lublinie (1951); profe-
sor nadzwyczajny (1967), profesor zwy-
czajny (1972), kierownik Katedry i Klini-
ki Kardiologii Akademii Medycznej w Lu-
blinie (1976-1996), nauczyciel 103 leka-
rzy z zakresu chorób wewnętrznych i kar-
diologii. Promotor 25 prac doktorskich, 
opiekun naukowy 5 habilitacji, 3 współ-
pracowników otrzymało tytuł profesora, 
konsultant regionalny i wojewódzki ds. 
kardiologii (1976-1996). Żołnierz Batalio-
nów Chłopskich (BCh) w Ostrowie Lubel-
skim (1942-44).

można podzielić: na prace kazuistycz-
ne, kliniczne, badawcze i prace poglądo-
we. Najlepiej znoszą upływ czasu prace 
kazuistyczne. Natomiast pozycje wspo-
mnieniowe dotyczą osobiście mnie („Mo-
je młode lata” – wyd. 2001 ), wybitnych 
lekarzy z Lubelszczyzny („Lekarze”, 
2017), z którą od lat jestem mocno uczu-
ciowo związany. 

• Urodził się Pan we Lwowie, ale naj-
więcej prac dotyczy Ostrowa Lubelskie-
go i jego okolic.

– Z Ostrowem jestem związany przez 
mojego ojca i jego przodków. W mieście 
tym spędziłem trudny i niebezpieczny 
okres II wojny światowej, w czasie któ-
rej byłem uczestnikiem ruchu oporu. Dla 
mieszkańców Ostrowa mam wiele sza-
cunku i wdzięczności za poparcie, jakie 
otrzymała moja rodzina w czasie okupacji. 
W 1989 r. założyłem Towarzystwo Zie-
mi Ostrowa Lubelskiego, pełniąc w nim 
funkcję prezesa. Głównym celem tego sto-
warzyszenia jest upowszechnianie w śro-
dowisku wartości kulturowych, historii 

Na łamach miesięcznika „Echo Ostrowa”, 
wraz z innymi członkami stowarzyszenia 
publikuję artykuły na różne tematy zwią-
zane z tym miastem.

• Jest Pan uczniem wybitnego leka-
rza, twórcy lubelskiej szkoły kardiolo-
gii, prof. Mieczysława Kędry.

– Wszystko, czego się nauczyłem 
z medycyny, kardiologii, zawdzięczam 
głównie prof. Mieczysławowi Kędrze. 
Profesor był niezwykle wymagającym 
szefem, narzucał bardzo szybkie tem-
po pracy, kto tego nie wytrzymywał mu-
siał odejść, a właściwie był wyrzucany. 
Po latach, z 20 współpracowników zo-
stałem tylko ja i doc. Henryk Florkie-
wicz. W pracy trzeba było być punktu-
alnym, profesor wprowadził nieznane 
przedtem raporty, w czasie których ostro 
krytykował pracowników. Wymagał pi-
sania naraz kilku prac naukowych (bo 
może któraś z nich zostanie odrzucona) 
i tak po 2 latach miałem opublikowanych 
już 40 prac naukowych. Na specjalizacje 
i doktoraty otrzymywaliśmy po dwa lata, 

GALERIA ZEGARKÓW KORN
UL. TOMASZA ZANA 19, CH E.LECLERC 
LUBLIN
WWW.SKLEP-KORN.PL

reklama
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Gaudeamus!
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 października br. roz-

począł nowy rok akademicki 2017/18. Uczelnia kształci 6.800 
studentów – także obcokrajowców (studenci pochodzą aż z 53 
krajów świata). W tym roku do tej grupy dołączyli także studen-
ci z Chin. Naukę na pierwszym roku studiów rozpoczęło 2.029 
osób. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Andrzej Emeryk 
„Aerozoloterapia – wczoraj, dziś i jutro”. 

Dyplomy wręczono!Uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom wydziałów 
Lekarskiego i Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie odbyło się 14 października 2017 roku. Młodzi le-
karze i dentyści – ponad 300 osób – odebrali dyplomy w Cen-
trum Spotkania Kultur. Dla absolwentów z najlepszymi wyni-
kami na dyplomie samorząd lekarski LIL ufundował okazjo-
nalne nagrody.

Kobiety, ich zdrowie i LublinProf. Maria Majdan, prof. Wiesława Bednarek, prof. Dorota Kra-
sowska i dr Beata Kościańska 30 września br. wzięły udział w spo-
tkaniu poświęconym zdrowiu kobiet, które odbyło się w ramach Lu-
belskiego Forum Kobiet pod hasłem: „Lublin inspiruje kobiety – ko-
biety inspirują Lublin”. Sesja o zdrowiu była jedną z czterech, które 
odbyły się w ramach forum i dotyczyły pomocy innym (tu gościem 
była Anna Dymna); pracy artystek a także kobiet biznesu. 

Ginekolodzy onkologiczni obradowali
V Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkolo-

gicznej odbył się pod koniec września w Lublinie. Uczestnicy 
spotykają się raz na trzy lata. W Lublinie dzielili się swymi do-
świadczeniami i najnowszymi doniesieniami naukowymi. Gine-
kologia onkologiczna to młoda, ale bardzo dynamicznie rozwi-
jająca się dziedzina. Jak podkreślał prof. Jan Kotarski (w cza-
sie kongresu został prezesem towarzystwa) w Polsce pacjent-
ki są leczone takimi samymi metodami, jak np. w Berlinie czy 
Londynie. Problemem jest natomiast zbyt mały udział kobiet 
w zgłaszaniu się na badania profi laktyczne, a co za tym idzie, 
zbyt późno podejmowane leczenie. 

Medycy LublinowiW auli Collegium Maius 13 października br. odbyła się sesja na-
ukowa, która została zorganizowana z okazji obchodów jubileuszu 
700-lecia Lublina. Z referatami wystąpili m.in. prof. Andrzej Drop, 
prof. Ryszard Maciejewski, prof. Wojciech Załuska, prof. Barbara Jo-
dłowska-Jędrych. Na zakończenie obrad odbyło się uroczyste wręcze-
nie medali 700-lecia Miasta Lublin, odznaczeń uczelnianych dla pra-
cowników oraz Studenckich Nobli. 

Grypa już tyka
We wrześniu bardzo wzrosła liczba osób z podejrzeniem gry-

py. W sumie było ponad 5,9 tys. takich przypadków na terenie 
województwa lubelskiego. Dla porównania, rok temu o tej sa-
mej porze zachorowań było o 1,2 tys. mniej – informuje Beata 
Nadolska z wojewódzkiej stacji sanepidu. 

Spirometria w Białej PodlaskiejBezpłatne badania spirometryczne odbyły się 28 września 
br. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Pod-
laskiej. Akcję przeprowadzono w ramach obchodów Polskich 
Dni Spirometrii. „Oddychaj czystym powietrzem” to hasło prze-
wodnie kampanii. Przebadano 115 osób. 32 osobom zalecono 
przeprowadzenie dokładniejszej diagnostyki.

Jubileusz szpitalaWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Lublinie świętował jubileusz 25-lecia działalności. Pla-
cówka leczy 36 tysięcy pacjentów rocznie, ma 20 oddziałów – w tym 
jeden z największych SOR-ów w regionie, który rocznie przyjmuje 
40 tysięcy osób. W szpitalu leczony jest każdy, kto przyjdzie – za-
pewnia Gabriel Maj, dyrektor placówki. 

ms

XX-lecie hospicjum w PuławachPuławskie hospicjum obchodziło 20 października XX-lecie dzia-
łalności. Dzisiaj opiekuje się prawie setką pacjentów. Z okazji jubi-
leuszu założyciele placówki czyli Puławskie Towarzystwo Przyja-
ciół Chorych „Hospicjum” im. Matki Teresy, zorganizowało  konfe-
rencję naukową poświęconą różnym aspektom opieki paliatywnej w 
Polsce. Spotkanie patronatem honorowym objęła pierwsza dama – 
Agata Kornhauser-Duda.

Pod opieką św. ŁukaszaUroczysta msza z okazji święta patronalnego ku czci św. Łu-
kasza została odprawiona 18 października br. w archikatedrze lu-
belskiej. Przewodniczył jej abp Stanisław Budzik. Msza zgroma-
dziła przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych.  

Lekarski kalejdoskop
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• Spotykamy się w czasie pleneru fo-
tografi cznego w jesiennym Kazimierzu 
Dolnym. Miasto jest chyba niezwykle 
wdzięcznym obiektem do fotografowa-
nia i wideofi lmowania?

– Kazimierz to nieskończone źródło 
fotografi cznych inspiracji, zawsze można 

z kolegów miał własną ciemnię i mogli-
śmy w niej dokonywać prawdziwych „od-
kryć”, czyli uczyć się warsztatu i pozna-
wać całą „kuchnię fotografi czną” od pod-
staw. To były czasy, kiedy samemu przy-
gotowywało się odczynniki, wywoływało 
i suszyło zdjęcia. Niezapomniane emocje! 

gdzie zrobiliśmy specjalizacje (żona orto-
pedyczną, ja, mimo że zaczynałem od pe-
diatrii, ostatecznie wybrałem neurologię) 
i gdzie zamieszkaliśmy na stałe. 

• To wtedy pojawiła się pasja fi lmo-
wania?

– Mniej więcej w tym czasie – pamię-
tam, że pierwszym fi lmem, który nakrę-
ciłem własną, oczywiście jeszcze analo-
gową, kamerą marki Panasonic, była za-
bawa noworoczna mojej córki Małgosi, 
która była wtedy w przedszkolu. I tak się 
zaczęło – ja fi lmowałem a żona fotogra-
fowała. W pewnym momencie, bez uma-
wiania się, podzieliliśmy się „zadania-
mi”. Mój aparat fotografi czny na długie 
lata poszedł w odstawkę. Jola natomiast 
robiła ogromne postępy, fascynowała się 
fotografi ą, szczególnie lubiła fotografo-
wać ludzi, robiła piękne zdjęcia w cza-
sie naszych podróży. Ja podążałem za nią 
z kamerą. Szkoliłem się sam, byłem ty-
powym samoukiem. Jola nie tylko dużo 
czytała fachowej literatury, ale też uczest-
niczyła w kursach. Kilka lat temu wstą-
piliśmy do Klubu Fotografi cznego „Klat-
ka”, który działa w Radzyniu Podlaskim; 
systematycznie uczestniczyliśmy w ka-
zimierskich plenerach. To był nasz ży-
wioł. Nie rozstawaliśmy się ze sprzętem 
i nie rozstawaliśmy się ze sobą, bo oboje 

Lekarz z pasją

Złapałem bakcyla na całe życie
z Krzysztofem Wałeckim, 

neurologiem, pasjonatem fotografi i i wideofi lmowania, 
rozmawia Anna Augustowska

pracowaliśmy w tym samym bial-
skim szpitalu. Razem także odpoczy-
waliśmy po pracy przy dobrej książ-
ce i muzyce jazzowej.

• Ale żona chyba była bardziej 
otwarta na prezentację swych prac 
niż Pan?

– Zdecydowanie tak! Ja raczej 
traktuję swoje prace, jak bardzo oso-
bistą strefę i mam duży opór, aby je 
pokazywać szerszemu gronu. Może 
to się zmieni, ale na razie to jest mo-
ja prywatność, którą chronię.

Jola inaczej na to patrzyła. Jej 
pierwszy sukces to był udział w kon-
kursie dla lekarzy organizowanym 
przez National Geographic. Za zdję-
cie wodospadów w słowackich Ta-
trach, otrzymała wyróżnienie i w na-
grodę wzięła udział w dwudniowym 
kursie fotografowania, który popro-
wadził znakomity polski fotografi k 
Tadeusz Rolke. Później prezentowa-
ła też zdjęcia w radzyńskiej Gale-
rii przy Kasie. Przed śmiercią sama 
zorganizowała też swoje dwie wysta-
wy w holu naszego szpitala – to by-
ły zdjęcia z naszej podróży do Porto 
a także ze wspólnego włóczenia się 
po Tatrach, które notabene zawsze 
były naszą wspólną pasją. W tym sa-
mym miejscu pokazywaliśmy jesz-
cze zdjęcia Joli z podróży po Biesz-
czadach, a obecna wystawa prezen-
tuje jej zdjęcia z Toskanii. 

• Fotografi cznego bakcyla złapały 
też Państwa dorosłe już dzieci?

– To prawda. Pasja okazała się za-
raźliwa. Córka i syn są prawnikami, 
nie zarazili się więc od nas medycy-
ną, ale fotografowaniem tak. Zresz-
tą syn jest razem ze mną tutaj na ple-
nerze. W domu mamy sporo sprzętu 
i, co tu kryć, stale poszerzamy „nasz 
tabor”, podobnie jak archiwum, które 
ostatnio dzięki mojej mamie powięk-
szyło się także o najstarsze zdjęcia ro-
dziny. Mogę więc powiedzieć, że ma-
my teraz bardzo już bogatą fotogra-
fi czną kronikę rodzinną.

• Ze szczególnym zbiorem…
– Tak – z wyjątkowo bogatym 

zbiorem zdjęć mojej żony, zarów-
no tych, które wykonała osobiście, 
jak i tych, na których jest ona sama. 
Bez nich byłbym dużo bardziej nie-
szczęśliwy. A mój świat znacznie 
uboższy.

tu odkryć coś nowego, zaskakującego. 
A organizowane tu przez Darka Hankie-
wicza plenery to prawdziwa frajda dla nas 
lekarzy, często zbyt zapracowanych, aby 
mieć czas na udział nie tylko w łapaniu 
w kadr urody miasteczka nad Wisłą, ale 
też w spotkaniach warsztatowych z profe-
sjonalistami, które się tu odbywają.

• Przygoda z fotografi ą zaczęła się…
– …jeszcze w szkole. Chodziłem do 

słynnego liceum im. Stefana Żeromskie-
go w Kielcach, do klasy matematyczno-
fi zycznej, ale już wtedy bardzo ciągnęło 
mnie w stronę biologii. W pewnym mo-
mencie zacząłem się nawet przygotowy-
wać do olimpiady z tego przedmiotu. I to 
właśnie był impuls, aby sięgnąć po apa-
rat fotografi czny – chciałem robić zdję-
cia do notatek, mieć dokumentację foto-
grafi czną. Te zdjęcia – moje pierwsze sa-
modzielne – robiłem pożyczonym od ta-
ty aparatem FED.

Zajęcie okazało się niezwykle fascy-
nujące. Wciągnęło, tym bardziej że jeden 

Czekanie na obraz, który wyłoni się z ką-
pieli w wywoływaczu…

Chyba wtedy jeszcze nie wiedziałem, 
że złapałem bakcyla na całe życie.

• Chociaż były przerwy…
– Jak to w życiu – nowe zainteresowa-

nia przysłaniają stare. Mnie w pewnym 
momencie pochłonęła pasja tańczenia 
i śpiewania w Zespole Tańca Ludowego 
„Kielce”. Trudno było to pogodzić z fo-
tografowaniem. Później przyszły studia 
medyczne – prawdziwa pasja. Zaczyna-
łem w Wojskowej Akademii Medycznej 
w Łodzi, ponieważ po maturze tak wy-
obrażałem sobie swoją zawodową przy-
szłość. Jednak po czterech latach prze-
niosłem się do Lublina i kontynuowałem 
studia na Wydziale Lekarskim tutejszej 
– wówczas – Akademii Medycznej (tak-
że tańcząc i śpiewając w Zespole Pieśni 
i Tańca AM). Tu zostałem lekarzem i tu 
poznałem Jolę, moją żonę, z którą byli-
śmy w jednej grupie, a po ślubie i po stu-
diach wyjechaliśmy do Białej Podlaskiej, 

Plener jesienny
Po raz piąty w Kazimierzu Dolnym odbył się ogólnopolski  plener fotografi cz-

ny lekarzy, zorganizowany przez Lubelską Izbę Lekarska i jej Komisję Kultury przy 
współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej. Technicznym partnerem w bieżącym roku 
było Fuji Polska. 

Ponad 20 lekarzy z ca-
łej niemal Polski w dniach 
4-8 października 2017 ro-
ku doskonaliło umiejętno-
ści w swojej drugiej poza me-
dycyną pasji, czyli w foto-
grafi i. Mentorami tym razem 
byli Andrzej Koziara, fotore-
porter, były zastępca redakto-
ra naczelnego National Geo-
graphic i fotoreporter wojen-
ny, fotoedytor i wydawca, 
a także Szymon Szcześniak, 
członek ZPAF, fotograf „por-
trecista” współpracujący w wielkimi magazynami  modowymi i kulturalnymi w Pol-
sce i za granicą.  Ponadto zajęcia prowadził  również Dariusz Hankiewicz, fotograf le-
karz, szef RKF Klatka oraz członek Grupy Twórczej Motycz, a zarazem  prowadzący 
Komisję Kultury  LIL. Warsztaty, a w trakcie nich nauka i dyskusja o fotografi i, trwały 

każdego dnia do późnej nocy. 
Plenerowicze odwiedzili rów-
nież kazimierską „Kuncewi-
czówkę”, gdzie obejrzeli fi lm 
o wielkim fotografi e polskim 
z Lubelszczyzny Edwardzie 
Hartwigu. W ciągu dwóch dni 
można było bezpłatnie wypo-
życzyć różne modele apara-
tów „bezusterkowych” fi rmy 
Fuji, z czego skrzętnie skorzy-
stali uczestnicy pleneru. Mi-
mo deszczowej pogody hu-
mory dopisywały. Tematów 
do fotografowania nie zabra-
kło. A pokłosie pleneru, czyli 

wystawę prac, obejrzeć będzie można w dniach 18 listopada – 7 grudnia 2017 w Klu-
bie Lekarza w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U Lekarzy” w siedzibie LIL przy 
ul. Chmielnej 4. Wernisaż 18 listopada 2017 r. o godzinie 12.00. Serdecznie zaprasza-
my. dh
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Muzycznie

Literacko

(oprac. JKG)

Literacko

Fantastycznie dla wszystkich
XVIII Festiwal Fantastyki Falkon jest interdyscyplinarnym festiwalem poświęconym 

kulturze inspirowanej szeroko rozumianą fantastyką. Będzie trwał od 3 do 5 
listopada w Targach Lublin SA (ul. Dworcowa 11). W programie spotkania 
z polskimi i zagranicznymi autorami, konkursy, warsztaty, pokazy oraz 
wystawy, wszelkiego rodzaju gry: komputerowe, konsolowe, planszo-
we, karciane, bitewne, rpg i larp oraz kilkadziesiąt stoisk handlowych, 
informacyjnych i programowych. Ceny biletów: na cały festiwal 60-40 
zł, poszczególne dni 10-40 zł. Dzieci do lat 6 wchodzą za darmo.

Queen symfonicznie 
Projekt Queen symfonicznie to dwugodzinny 

spektakl podzielony na dwie części, z najwspanial-
szymi kompozycjami Queen. Finał występu uświet-
nia występ aktora – wcielającego się w rolę Freddie-
go Mercury’ego. Wystąpi również gitarzysta solowy 
Piotr Wieczorek – zachęcają organizatorzy koncertu, 
który w Centrum Spotkania Kultury (plac Teatralny) 
będzie 5 listopada o godz. 19. Bilety w cenie 89-129 
zł dostępne w sieciach Ticketpro/Biletomat/Empik/
Media Markt/Saturn, oraz w kasie CSK.

Pisarka o prywatności i polityce
7 listopada w Teatrze Starym (ul. Jezuicka 18) gościem „Bitwy o literaturę” będzie 

Dorota Masłowska. Autorka głośnej „Wojny polsko-ruskiej pod fl agą biało-czerwoną”, 
za którą otrzymała Paszport Polityki, i nagrodzonego Nagrodą Nike „Pawia królowej”, 
dramatopisarka, felietonistka i producentka muzyczna. Bohaterka wieczoru będzie 
rozmawiała z Łukaszem Drewniakiem o swojej najnowszej książce „Jak przejąć kon-
trolę nad światem nie ruszając się z domu” i płycie nagranej jako Mister D.

Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki (do odebrania w kasie Teatru Stare-
go).

Rodzinnie o Polsce
Barwne, patriotyczne widowisko muzyczne dla dzieci i rodziców będzie można zo-

baczyć 11 listopada o godz. 11 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie- 
-Skłodowskiej 5). Na program „A to Polska właśnie” złożą się polskie tańce narodowe: 
polonez, mazur, krakowiak, kujawiak z oberkiem a także pieśni patriotyczne w opra-
cowaniu i wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Bilety są 
po 20-30 zł. 

Schulz na instrumenty
Iwona Sztucka, Magda Lipniewska, Tomasz Orszulak, Jędrzej Kuziela, Paweł Romańczuk two-

rzą niezwykły zespół Małe Instrumenty. Grupę, której muzyka powstaje przy użyciu profesjonal-
nych instrumentów niewielkich rozmiarów, dźwiękowych zabawek, kuriozalnych wynalazków 
muzycznych i całej masy drobiazgowych przedmiotów wydających dźwięki usłyszymy 15 listo-
pada o godz. 19 w Teatrze Starym (ul. Jezuicka 18). Ich najnowszy projekt zainspirowany został 
fragmentami ze „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. Bilety 15-40 zł.

Federacja śpiewa
19 listopada o godz. 17.00 sala koncertowa Filhar-

monii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) wypeł-
ni się wielbicielami Lubelskiej Federacji Bardów. Gru-
pa, które istnieje od 1999 roku, aktualnie występu-
je w składzie: Katarzyna Wasilewska – śpiew, skrzyp-
ce, Jolanta Sip – śpiew, kompozycje, teksty, Marek 
Andrzejewski – śpiew, gitara, kompozycje, teksty, 
Piotr Bogutyn – gitara elektryczna, Tomasz Deutryk 
– śpiew, perkusja, Jan Kondrak– śpiew, kompozycje, 
teksty, prowadzenie, Krzysztof Nowak – kompozycje, 
gitara basowa, Piotr Selim – śpiew, kompozycje, in-
strumeny klawiszowe. Bilety są po 40-60 zł.

Święto kraftu

Rozśpiewany piątek!
Komisja Kultury LIL i członkowie chóru „Continuum” zapraszają na kolejne spotkanie 

w ramach „Muzycznych piątków u lekarzy”.
– Wspólnie pośpiewamy tradycyjne, polskie piosenki biesiadne, z towarzyszeniem piani-

na, akordeonu, gitary itd. Możesz wziąć ze sobą instrument, jaki chcesz, przyjaciela, które-
go chcesz, zakąski dowolne – zaprasza prezes chóru „Continuum” Ewa Kiszczak.

Organizatorzy zapewniają herbatę i śpiewniki.
Spotykanie odbędzie się w piątek, 17 listopada 2017 r. o godz. 18.00 w Klubie Le-

karza, w siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4. 

Klimat radosnej biesiady da szansę zawalczyć z jesienną chandrą.

Chleb na wernisażu
Jury V Międzynarodowego Salonu Fotografi i Arty-

stycznej Lekarzy PhotoArtMedica 2017 postanowiło 
przyznać Dariuszowi Hankiewiczowi z LIL honorowe 
wyróżnienie dyrektor Fundacji „Fotografi a dla Przy-
szłości” Małgorzaty Dołowskiej za cykl czterech fo-
tografi i pt. „Chleb”.

Zdjęcia zostały wykonane w piekarni w Czemier-
nikach koło Radzynia Podlaskiego.

Uroczyste wręczenie nagród i wernisaż V Między-
narodowego Salonu Fotografi i Artystycznej Lekarzy 
PhotoArtMedica 2017 odbyło się 21 października 
2017 r. w Ratuszu – Muzeum Częstochowskim. aa

Przyjadą przede wszystkim małe browary rzemieślni-
cze, dla których najważniejsza jest jakość warzonego pi-
wa. Pojawi się ponad 200 piw w wielu stylach i o różnych 
walorach smakowych. Będą kwaśne, wędzone, z dodat-
kiem herbaty, jaśminu czy wanilii i wiele, wiele innych. 
Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych, które będą trwa-
ły od 24 do 26 listopada w Targach Lublin (ul. Dworco-
wa 11) to także okazja, by porozmawiać z doświadczo-
nymi piwowarami i twórcami małych browarów. Udział 
zapowiedziało kilkadziesiąt browarów z Polski i zagra-
nicy. Bilet wstępu 7 zł.

Piwnie

FALCON

Raz, dwa, trzy Młynarski
5 listopada o godz. 18.00 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5) 

wystąpi zespół Raz Dwa Trzy. Adam Nowak i jego koledzy są twórcami i równie dobrymi interpre-
tatorami. Jak zapewniają organizatorzy, teksty Wojciecha Młynarskiego w ich wykonaniu to jedne 
z najpiękniejszych i najtrafniejszych spośród dostępnych. Bilety w cenie 60-90 zł.

Osiecka i symfonicy
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego, Iza Połońska – wokal, Leszek 

Kołodziejski – akordeon, fortepian pod dyrekcją Agnieszki Środowskiej. To wykonawcy 
koncertu „Niech żyje bal” Osiecka symfonicznie. Wydarzenie zaplanowano na 26 listo-
pada o godz. 17 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej (ul. M. Curie-Skłodowskiej 5). 
Wśród wielu tytułów, które będzie można usłyszeć: „Zielono mi”, „Na całych jeziorach ty”, 
„Ja nie chcę spać”, czy „Sztuczny miód”. Bilety 50-80 zł.
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Odeszli

Piłsudscy her-
bu Kościesza od-
mieniona, to bar-
dzo stara rodzina 
żmudzka, w daw-
nych czasach nale-
żąca do bardzo ma-
jętnych. Ich przo-
dek Ginet, od któ-
rego nazywali się 
Giniatowiczami, 
umieścił swój pod-
pis na dokumen-
cie unii Polski i Li-
twy. Bartłomiej Gi-
niatowicz, starosta 
upicki od 1539 r., 
jako pierwszy na-
zwał się od dóbr 
Piłsudy Piłsudskim 
i tak pisano to na-
zwisko. Bartłomiej 
miał trzech synów: 
Augustyna, Wacła-
wa oraz – właści-
ciela dóbr Piłsudy 
– Melchiora, któ-
ry jest w prostej linii przodkiem Józefa 
Klemensa Piłsudskiego, pierwszego Mar-
szałka Polski. 

Przedstawiciele tej linii rodziny Pił-
sudskich, z której pochodził Marszałek 
piastowali wiele liczących się godności 
publicznych na Żmudzi i w Infl antach. 
Jan Kazimierz (ok.1614-1710) był chorą-
żym parnawskim a jego brat Stanisław – 
skarbnikiem wendeńskim. Syn Jana Ka-
zimierza, Roch Piłsudski, był stolnikiem 
żmudzkim.

Kazimierz Piłsudski (ok. 1750 – ok. 
1820), rotmistrz żmudzki, prezes sądu 
rosieńskiego, był pradziadem Marszał-
ka, ożenił się z Anną Billewicz (1761-
1837), pochodzącą z rodziny, która ode-
grała znaczną rolę w dziejach rodu Piłsud-
skich. Billewicze herbu Mogiła to jedna 
z najznakomitszych, a zarazem – zdaniem 
wszystkich naszych heraldyków – jedna 
z najstarszych rodzin żmudzkich. Praw-
dopodobnie należy ona do tych, które nie-
gdyś niezależnie władały w swoich dziel-
nicach na Żmudzi. Billewicze byli rodzi-
ną senatorską, a jeden z nich – Tadeusz, 
zmarły w 1790 r., był najpierw wojewo-
dą mścisławskim, a następnie kasztela-
nem trockim. Jedna z linii tego rodu pisa-
ła się Billewicz-Stankiewicz i to z tej linii 
miał się wywodzić prof. Jarosław Bille-
wicz-Stankiewicz, kierownik Katedry Pa-
tologii Akademii Medycznej w Lublinie, 
mój nauczyciel.

W s p o m n i a n y 
już Kazimierz Pił-
sudski stracił swój 
duży majątek Że-
migole nad Dubis-
są, co spowodowa-
ło, że jego syno-
wie Piotr i Walery 
znaleźli się w trud-
nej sytuacji mate-
rialnej. Piotr Ka-
zimierz Piłsud-
ski (1795-1851), 
dziadek Marszał-
ka, w 1833 r. po-
ślubił Teodorę hr. 
Butler (1811-1886) 
z Rapszan. Młodzi 
małżonkowie za-
mieszkali w mająt-
ku Poszuszwie, któ-
ry wraz z innymi 
majątkami i lasami 
uzyskał Kazimierz 
na dogodnych wa-
runkach od swej 
bezdzietnej ciotki, 

Eufrozyny z Billewiczów Białłozorowej. 
Piotr i Teodora mieli pięcioro dzieci: Jó-
zefa Wincentego (1833-1902) i Wincen-
tego (1839-1916) oraz córki Walerię, Ju-
lię i Teresę.

Józef Wincenty Piłsudski, ojciec 
Marszałka, urodził 
się w majątku mat-
ki w Rabczanach. 
Szkoły kończył 
w Krożach i Wił-
komierzu, a nauki 
rolnicze pobierał 
w Horychorkach. 
3 kwietnia 1863 r., 
tj. po wybuchu po-
wstania stycznio-
wego, ożenił się 
z młodszą od siebie 
o 9 lat Marią Bille-
wiczówną (1842-
1884) w jej majątku 
Tenenie. Ze wzglę-
du na bliskie pokre-
wieństwo, potrzeb-
na była specjalna 
zgoda władz ko-
ścielnych na ślub. 
Maria wniosła mę-
żowi w posagu 
znaczny majątek, 
w tym dobra mają-
ce ponad 12 000 ha 
oraz kilkaset tysięcy 

rubli. Stanisław Cat-Mackiewicz, zna-
ny pisarz i polityk, tak pisał: „Ten rodo-
wód przypomina nam pierwszy rozdział 
i wstęp do „Potopu”. Sienkiewicz, któ-
ry swe powieści pisał zawsze ze starymi 
herbarzami w ręku, upodobał sobie Bil-
lewiczów, z którego to rodu pochodziła 
prababka i matka Marszałka. Godności, 
które Piłsudscy piastowali na Żmudzi, 
miejscowości wymieniane w ich rodo-
wodzie, rozmaite Rosienie i Upity, zbli-
żają nas wciąż do Sienkiewiczowskiego 
klimatu. Sienkiewicz nie wiedział i nie 
spodziewał się pisząc „Potop”, że wstą-
pi w ten sposób w rodzaj jakiegoś pokre-
wieństwa z największym bohaterem na-
szego kraju”.

Matka Marszałka była córką Antonie-
go Billewicza i Heleny z Michałowskich. 
Gdy ta ostatnia osierociła 4-letnią Mary-
się, dziewczynka znalazła się pod opieką 
swego dziadka Kacpra Billewicza, emery-
towanego prezesa sądu wileńskiego, po-
nieważ ponownie żonaty Antoni nie inte-
resował się zbytnio losem swego dziec-
ka. Na szczęście dziadek otoczył ją czułą 
opieką, wyrabiając we wnuczce hart du-
cha, siłę woli, wielki patriotyzm i poczu-
cie honoru. Maria od dzieciństwa miała 
problemy z chodzeniem z powodu bólów 
w stawie biodrowym. Po wielu konsulta-
cjach zalecono operację chorego stawu. 
Przeprowadzono ją u najlepszych lekarzy 

w Berlinie. Opera-
cja przebiegła po-
myślnie i Maria 
pod opieką dziad-
ka szybko powró-
ciła do zdrowia.

Józef Wincen-
ty i Maria Piłsud-
scy, prawie zaraz 
po ślubie musie-
li opuścić Żmudź, 
ponieważ młody 
małżonek zagro-
żony był areszto-
waniem jako ko-
misarz Rządu Na-
rodowego w po-
wiecie rosieńskim 
w czasie powsta-
nia styczniowego. 
Osiedlili się zatem 
w majątku Zułów 
(powiat Święcia-
ny), około 60 km 
od Wilna. Mają-
tek ten Maria Bil-
lewiczówna wnio-
sła w swym posagu 

Stulecie odzyskania niepodległości

Piłsudscy herbu Kościesza odm. Drogiej koleżance

Beacie Niewiadomskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci mamy

Stefanii Wolińskiej
składają lekarze NZOZ w Milejowie

Dnia 3 września 2017 roku

w wieku 82 lat

odszedł na wieczny dyżur

Śp.

Lek. med. Eugeniusz Borowiec
specjalista II stopnia w zakresie chorób zakaźnych,
wieloletni ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Szczere wyrazy współczucia 

Żonie wraz z Rodziną
składa

Lubelska Izba Lekarska

Delegatura w Białej Podlaskiej

Pani lek. med. 

Ewie Pietruczuk-Niedziałek
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki i koledzy z Oddziału Anestezjologii 

Bloku Operacyjnego COZL w Lublinie

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami…
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pani dr n. med. Teresy Jaklińskiej
długoletniego i darzonego olbrzymią sympatią pracownika Uniwersyteckiego 

Szpitala Dziecięcego w Lublinie. 

Rodzinie i bliskim
przekazujemy wyrazy współczucia.

Kierownik wraz z zespołem lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników 
Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej UM w Lublinie

Pani lek. stom.

Ewie Węcławskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy

lek. stom. Barbary Witkowskiej-Tryczyńskiej
składają pracownicy Stomatologicznego Centrum Klinicznego UM w Lublinie 

Zespół Poradni Stomatologicznych II

łącznie z Sugintami, Te-
neniami i Adamowem. Jej 
mąż posiadał tylko mają-
tek Poszuszwę. Maria Pił-
sudska (1842-1884) do 
końca swego stosunko-
wo krótkiego życia by-
ła podporą swoich dzie-

ci i duchem opiekuńczym całej rodziny. 
Marszałek zawsze podkreślał, że „Mat-
ka była kobietą niepospolitych zalet, któ-
ra dawała oparcie i poczucie bezpieczeń-
stwa”. Została pochowana w Sugintach, 
majątku swej matki. Na mocy testamen-
tu Józefa Piłsudskiego ciało matki uro-
czyście przewieziono z Sugint i pocho-
wano na cmentarzu na Rossie, z sercem 
syna u stóp. Jak opowiadał jej wnuk, Cze-
sław Kadenacy, syn Zofi i Piłsudskiej, 
wzdłuż drogi mieszkańcy pobliskich wsi 
klęczeli odmawiając modlitwy za spokój 

jej duszy. Józef Wincenty Piłsudski, oj-
ciec Marszałka, z wykształcenia był rol-
nikiem. Niestety, swymi nieudanymi in-
westycjami doprowadził majątki rodzin-
ne do ruiny. Ich rodzinny majątek Zu-
łów miał się stać wielkim przedsiębior-
stwem przetwórczo-hodowlanym, ale nie 
udało się zrealizować tych zamierzeń. 
Miary tragedii dopełnił w 1875 r. wiel-
ki pożar w majątku, który zniszczył do-
słownie wszystko. W tej sytuacji rodzi-
na musiała przenieść się na stałe do Wil-
na. Ojciec Marszałka spędził ostatnie lata 
swego życia w Petersburgu, gdzie zmarł 
2 kwietnia 1902 r. na zapalenie płuc. Zo-
stał pochowany na cmentarzu katolickim 
w Wyborgu – obecnie Rosja, poprzed-
nio Finlandia.

Jerzy Jakubowicz

Józef Wincenty Piłsudski 
– ojciec Marszałka

Maria z Billewiczów Piłsudska 
– matka Marszałka

Cmentarz na Rossie 
– Matka i serce Syna

Herb Piłsudskich 
– Kościesza odm.
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Lubelscy lekarze mistrzami Polski
W rozegranych w Częstochowie X Mistrzostwach Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 

drużyna lubelskiego MEDICUSA sięgnęła po triumf w tej dorocznej imprezie. Nasi 
piłkarze gładko przeszli fazę grupową, aby w półfi nale po zaciętym meczu pokonać 
Rzeszów 4:3. Prawdziwą okrasą turnieju był fi nałowy pojedynek z lekarzami z Prze-
myśla, którzy ostatnio zwyciężali we wszystkich turniejach. Tym razem przekonują-
co 4:1 wygrał MEDICUS Lublin.

Najlepszym bramkarzem turnieju został Zbigniew Ostrowski, zaś najlepszym strzel-
cem (7 goli) Mateusz Niedziela. (ms)

LEKARZA MEDYCYNY

Dawniej mówiono, że śmierć spowo-
dowana chorobą zakaźną podróżowała 
statkiem, obecnie śmierć podróżuje samo-
lotem i rozprzestrzenia się błyskawicznie 
po całym świecie. W 2008 r. będąc w Chi-
nach, w Hongkongu, obserwowałem wy-
buch epidemii grypy w tym mieście. Na-
szą grupę na szczęście epidemia ominę-
ła, ale po drugiej stronie ulicy był obję-
ty kwarantanną olbrzymi hotel, z uwię-
zionymi turystami. Zawarte w tym ar-
tykule informacje o zagrożeniach wyni-
kających z chorób zakaźnych są opisem 
autentycznych wydarzeń, których byłem 
uczestnikiem. Informacje te są fragmen-
tem przygotowywanej do druku książ-
ki „Moje wspomnienia z lat 1939-2018” 
i dlatego jest w nich dużo odniesień do 
mojej osoby.

W czasie stażu byłem na sali, gdzie le-
żały pogrążone w praktycznie wiecznym 
śnie dzieci z powodu gruźliczego zapale-
nia opon mózgowych. Większość z nich 
umierała, a te, które się wybudziły, z re-
guły miały ciężkie uszkodzenia central-
nego układu nerwowego. Na sali chorych 
panowała śmiertelna cisza, jak na cmenta-
rzu. Teraz tego nie ma, bo są szczepienia 
przeciwko gruźlicy. W Polsce od 1955 r. 
szczepienia przeciwko gruźlicy są obo-
wiązkowe.

Na początku lata dyżurowałem na sali, 
gdzie leżało dwóch kilkuletnich braci, na 
kontrolowanym oddechu, obaj umierają-
cy na dyfteryt (błonica). W nocy sam mu-
siałem czyścić im rurki oddechowe, bo za-
tykały się wydzieliną. Bałem się bardzo, 
co będzie, jak nie uruchomię podtrzymu-
jącej życie aparatury. Udało się, ale nie-
stety chłopcy zmarli po kilku dniach. Po-
chodzili spod Hrubieszowa, okazało się, 
że trzeci brat zmarł w domu. W Polsce 
na początku lat 90. XX w. wprowadzone 
zostały obowiązkowe szczepienia, dzię-
ki którym tę chorobę praktycznie udało 
się wyeliminować.

Na jednej z sal dziecięcych dla cho-
rych na polio, leżał dorosły, w wieku 
ok. 30 lat pacjent, podobno pracownik 
UB. Chory ten zażądał literatury facho-
wej, bo uważał, że lekarze tylko go po-
cieszają, mówiąc że wyzdrowieje. Or-
dynatorem Oddziału Chorób Zakaźnych 
był wspaniały lekarz Zbigniew Ślaski, to 
on nas wprowadzał w tajniki tych cho-
rób. Powiedział nam, że ten pacjent nie-
długo wyzdrowieje, jak zostanie zakoń-
czony okres wylęgania choroby. I tak 
się stało. Niestety, młodszy brat moje-
go kolegi z roku, nie miał tyle szczęścia 
i zmarł na chorobę Heinego-Medina, 
w czasie tej samej epidemii. Szczepie-
nia p/polio wprowadzono w l. 60., a od 
1.04.2016 r. szczepienia są realizowane 
jedynie szczepionką IPV.

Kolejną chorobą zakaźną, z jaką się 
spotkałem, a właściwie z jej powikłania-
mi, była odra. Na Oddziale Wewnętrz-
nym Pediatrii przy ul. Staszica, leżała 10-
letnia dziewczynka, córka salowej z tego 
szpitala. W wyniku przebytej przed kil-
ku laty odry, wystąpiły powikłania. Pomi-
mo wielkiego poświęcenia lekarzy i pie-
lęgniarek dziewczynka straciła wzrok, 
słuch, wystąpiły u niej zaburzenia poły-
kania i dziecko zmarło. Trudno wyobra-
zić sobie rozpacz matki i wszystkich, któ-
rzy się dzieckiem opiekowali. U dziew-
czynki wystąpiło jako późne powikłanie 
stwardniające zapalenie mózgu, a jest to 
choroba nieuleczalna. W tym przypadku 
choroba ta nie była wynikiem zaniedbań 
rodziców. Pierwsze szczepienia prze-
ciwko odrze zostały wykonane w Polsce 
w 1972 r., a jako obowiązkowe zostały 
wprowadzone w 1975 r.

Jestem zapewne jednym z niewielu ży-
jących lekarzy, którzy mieli bezpośred-
ni kontakt z chorym na wściekliznę. Był 
nim 11-letni chłopiec z Rudnika k. Lu-
blina, który, jak i wszyscy chorzy na tę 
chorobę, zmarł. Ugryzł go mały kunde-
lek, którego na polu wziął na ręce. Ra-
na była nieduża, chłopiec i rodzice szyb-
ko zapomnieli o tym wydarzeniu. Jed-
nak chłopiec wkrótce zaczął się dziwnie 
zachowywać, wobec tego rodzice przy-
wieźli go do przychodni przy ul. Staszi-
ca, zatajając fakt, że ich syn był ugry-
ziony przez psa. Był wówczas na inter-
nie zwyczaj, że lekarz sprawdzał w jamie 
ustnej pacjenta, czy język jest suchy czy 
wilgotny własnym palcem, bez rękawi-
czek, a tam jest najwięcej zarazków. Gdy 
ostatecznie ustalono rozpoznanie, okaza-
ło się, że liczba narażonych lekarzy (łącz-
nie ze mną) jest całkiem spora. Kierow-
nik kliniki prof. J. Kostrzewski poinfor-
mował nas, że jak do tej pory literatura 
światowa nie odnotowała przypadku – 
zakażenia człowieka od człowieka. Nikt 
z nas nie chciał jednak być tym pierw-
szym opisanym przypadkiem i wszyscy 
poddaliśmy się szczepieniu, a nie było to 
zbyt przyjemne.

Do tej pory pamię-
tam, jakim szokiem dla 
Polaków była epidemia 
ospy prawdziwej, którą 
ogłoszono we Wrocła-
wiu 17 lipca 1963 r. O tej 
porze Polacy jak co ro-
ku masowo wędrowali 
po kraju, bo był to szczyt 
okresu urlopowego. Po-
dróże te, ze względu na 
niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się 
choroby, zostały mocno utrudnione. By-
łem w tym okresie na wakacjach w So-
pocie i miałem trudności w powrocie 
do Lublina. Chorobę przywlókł do Pol-
ski w maju 1963 r. wracający z podró-
ży służbowej (samolotem) z Indii, ofi -
cer SB płk Bonifacy Jedynak – tzw. pa-
cjent zero. Były trudności z ustaleniem 
diagnozy i stan pogotowia przeciwepi-
demicznego ogłoszono dopiero 15 lip-
ca 1963 r. (tzw. czarny poniedziałek). 
Pierwszą ofi arą śmiertelną była Lonia 
Kowalczyk, pielęgniarka, córka salowej, 
sprzątającej izolatkę tego chorego. Salo-
wa przeszła postać poronną, zachorował 
także jej syn, ale wyzdrowiał. Zachoro-
wało 99 osób, w tym 9 zmarło, a wśród 
nich dwóch lekarzy i dwie pielęgniarki. 
Ostatnią śmiertelną ofi arą był doktor Ste-
fan Zawada. Kwarantannie poddano 1462 
osoby. Wrocław został na kilka tygodni 
sparaliżowany i oddzielony kordonem sa-
nitarnym od reszty kraju. W sklepach sa-
moobsługowych nie sprzedawano chleba, 
zamknięto też wszystkie baseny. Na dro-
gach wyjazdowych z miasta stały patrole 
milicji, kontrolującej czy podróżni mają 
zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw-
ko ospie prawdziwej. Na dworcach od-
mawiano sprzedaży biletów bez okaza-
nia zaświadczenia o wykonanym szcze-
pieniu. Szczepienia były obowiązkowe, 
a we Wrocławiu zaszczepiono 98 proc. 
mieszkańców – około 500 tys. osób. Epi-
demia wygasła po 25 dniach od jej ogło-
szenia. Ogółem zaszczepiono w Polsce 
8,2 mln osób.

Jerzy Jakubowicz

Choroby zakaźne to nie mitSTUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRZY KLINICE HEMATOLOGII, 
ONKOLOGII I TRANSPLANTOLOGII DZIECIĘCEJ

& KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I PATOLOGII CIĄŻY
& ZAKŁAD PSYCHOLOGII STOSOWANEJ & STUDENCKIE KOŁO 
NAUKOWE PRZY ZAKŁADZIE ETYKI I FILOZOFII CZŁOWIEKA

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE
zapraszają wszystkich zainteresowanych na 

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

„KOMUNIKACJA – WYZWANIEM 
WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY

która odbędzie się 18 listopada 2017 r. 
w Auli Collegium Anatomicum 

przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie.
www.komunikacja.umlub.pl

W programie wykłady ekspertów z dziedziny  
komunikacji, psychoonkologii i etyki, lekarze-praktycy 

podzielą się swoim doświadczeniem, odbędzie się 
też sesja prac uczestników  i warsztaty komunikacji 

z pacjentem i jego rodziną.

re
kl

am
a



MEDICUS 11/2017 25

Pamiętnik znaleziony w szpitalnej szafce (serial prawie codzienny)

A jak zapytać pacjenta mężczyznę?!… No, ale to zależy, kto 
tu w końcu pyta!… 

5 października

Tylko patrzeć, jak zacznie ubywać nam sierpów (bo zadłu-
żeni rolnicy nie odpuszczą) a młotów, zwłaszcza z nominacji, 
nadal przybywa. A każdy młot swoją wagę ma, to jest wzrasta-
jące obciążenie i stąd nie ma się co dziwić, że chylimy się co-
raz bardziej. I nie jest to dobra prognoza, bo stare powiedzenie 
mówi, że na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje. 

6 października

Idzie jesień. A jesienią sądy… sady się czerwienią. 

8 października

Nie uchybiając pamięci nieobecnego już, wspa-
niałego i nieodżałowanego Zbigniewa Wo-
deckiego, aż chciałoby się przerobić Jego 
przebój „ZACZNIJ OD BACHA” na 
cześć Ojca Dyrektora pod nowym 
tytułem „ZACZNIJ OD MAJBA-
CHA”. To dobra rada dla wszyst-
kich. Więc radźmy sobie. W koń-
cu podobno wstajemy z kolan. 
Ale jak wstaniemy to większość 
z nas będzie stać. Więc może 
weźmy dobry przykład i zacznij-
my jeździć. 

9 października

I jak na zamówienie w telewi-
zji reklama za reklamą – „KUP 
NOWY SAMOCHÓD”! Każ-
de auto niezawodne, wspania-
łe, szybkie i ergonomiczne. Żad-
nych kłopotów, żadnego ryzyka, 
komfort i przyjemność jazdy, pełnia 
zadowolenia po jeździe itd. No, chyba że się 
zderzymy z nieoznakowaną i jadącą nie na sygnale ko-
lumną rządową, albo przy-rządową, a tych przybywa. I wte-
dy reklama zderzy się z reklamacją. Oczywiście z wiadomym 
skutkiem. Więc uważajmy na kolumny, niezależnie jakim sa-
mochodem jedziemy!

11 października

Myślistwo!!! Bezmyślne, prymitywne, bezlitosne zabija-
nie niewinnych zwierząt dla chorej przyjemności uśmiercania. 
W „Newsweeku” przeczytałem, że przyjaciel ministra Szyszkod-
nika, kapelan Lasów Państwowych, ksiądz Duszkiewicz a mo-
że raczej Zaduszkiewicz, od lat ostro polujący, zadusił sznur-
kiem niedobitego przez siebie rysia. Ryś – gatunek chroniony, 
ale pewnie akurat nie w tych Lasach i nie przed wszystkimi. 
Szkoda, że ten dostojnik na małpy nie poluje, bo może któraś 
z nich w samoobronie, lub w obronie swoich młodych na kark 
by mu wskoczyła i koloratkę docisnęła. I to mocno!… Może 
trochę sprawiedliwiej by było?… 

Nasz szoł powszedni

13 października

A w telewizji znowu o tych polowaniach! Teraz mają odstrze-
liwać łosie, bo podobno przeszkadzają w tak już dobrze uregu-
lowanym, społecznym (dzięki dobrym zmianom) ruchu drogo-
wym. Czyli ta kupa debili uczestniczących po pijanemu w tym-
że ruchu nikomu nie przeszkadza?!… Widocznie nie, bo ci aż 
tak dobrze wycenionych poroży nie mają. Może rogi niektórzy 
mają, ale to już rodzinne sprawy i inna kwalifi kacja ewentual-
nego, małżeńskiego odstrzału. I zarobek dla adwokatów i no-
tariuszy. Ja jestem za łosiami!

14 października

Trwa afera billboardowa. Ciotka mi mówiła. Boże, jaka afe-
ra?! Zwykłe donosicielstwo, tyle, że nowocześniej podane, bo 
na ulicach i za społeczne pieniądze! Aż by się chciało krzyk-

nąć „AUTOR! AUTOR! I bić w prawo… brawo! Ale z pra-
wej!… 

17 października

Jeśli chodzi o aktualne nasze rzą-
dowe bóstwa aktualnie przedstawia-
ne i nagłaśniane codziennie w me-
diach nowej rządowej religii, to na-
sze podrzędne, codzienne ubóstwo 
staje się coraz bardziej realne i ak-
tualne. Ubóstwienie to wieloznacz-
ne określenie. Zubożenie (i to wzra-
stające) też w tym się mieści. I to 
coraz wyraźniej!

25 października

Patrzę, słucham i dochodzę do wnio-
sku, że to już powoli przestaje być kraj. 

A zaczyna skraj! Na razie Europy, ale 
obiecana przyszłość przed nami! No, na 

skraju też da się żyć, ale skrajnie. Może jesz-
cze wyjdziemy z tego wszystkiego z twarzą, o ile 

jeszcze taką zachowamy… Mając odczucie, że leżę jak 
większość, to póki co pójdę się położyć. Może usnę. 

Irosław Szymański 

Sałatka po lekarsku

Dynia kusi
Jesień w pełni. Na straganach kuszą nas jeszcze swoimi słonecznymi 

kolorami dynie. Jej właściwości lecznicze oraz wartości odżywcze doce-
niali już meksykańscy Indianie, u których znalazła zastosowa-
nie zarówno w medycynie naturalnej, jak i kuchni. Ale pierw-
sze ciasto dyniowe zostało przyrządzone przez amerykańskich 
osadników. Z czasem dynia stała się popularnym, uprawianym 
również w Europie, warzywem. Nie wszystkie dynie są poma-
rańczowe. Są również odmiany białe, niebieskawe, a nawet czer-
wona europejska. Dynia to przede wszystkim beta-karoten, któ-
ry obniża poziom złego cholesterolu. Badania wykazały rów-

nież, że karotenoidy są silnymi przeciwutleniaczami i że częste spożywa-
nie dyni zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu żołądka, raka piersi, 
raka płuc. Poza tym dynia reguluje poziom ciśnienia tętniczego.

Składniki:
• dynia (wielkość ok. 40 cm) lub dynia makaronowa 
• 5 dużych pieczarek
• 2 duże marchewki 
• 2 duże pietruszki
• 1 cały por
• 20 dag żółtego ostrego sera (np. salami)
• 4 małe wędzone sery typu oscypek
• 5 dag pestek z dyni
• 5 dag pestek ze słonecznika 
• 5 dag orzeszków ziemnych 
• 3 ząbki czosnku
• 3 łyżki sosu sojowego 
• ½ szklanki jogurtu 
• 1 serek topiony duży (śmietankowy ok. 200 g)
• sól, pieprz do smaku 
• ½ szklanki oleju

Wykonanie:
Dynię po umyciu 

przekroić na połów-
ki (ze zwyklej wybrać 
delikatnie pestki). Na 
blachę wlać nieco oli-
wy i położyć wypukło-
ściami ku górze dynię 
i włożyć do rozgrzane-
go do 180 stopni pie-
karnika (bez termoobie-
gu) na 30 minut. W tym 
czasie zetrzeć sery na 
tarce z dużymi oczka-
mi Pokroić warzywa, 
w tym i grzyby. Upra-
żyć na suchej patelni 
orzeszki i ziarnka (każ-

de oddzielnie). Wyjąć dynię i pozostawić do wystygnięcia. Podsmażyć 
al dente (półtwardo) warzywa i grzyby, delikatnie oprószając je solą (ja 
smażę każde oddzielnie na niewielkiej ilości oleju). Pod koniec dodać 
drobno posiekany czosnek. Następnie delikatnie łyżką wyjąć miąższ 
z upieczonych połówek dyni, tak by nie uszkodzić skóry. Na patelni po-
łączyć z warzywami i serem, a także jogurtem. Dodać sos sojowy, sól 
i pieprz do smaku. Wypełnić wydrążone dynie farszem i ułożyć ponow-
nie na blasze wypukłością na dół. Posypać pozostałością żółtego sera po 
wierzchu, przykryć folią aluminiową i piec ok. 5-10 minut w 180 stop-
niach. Następnie zdjąć folię i zapiec przez 5 minut do zrumienienia se-
ra. Podawać gorące na stół. Można serwować z sosem z jogurtu, białe-
go pieprzu i bazylii.

Smacznego!
Dariusz Hankiewicz

28 września 

W telewizji coraz więcej reklam leków, zawsze 
działających szybko, skutecznie i bezdyskusyjnie 
gwarantujących poprawę stanu zdrowia każdego oby-
watela, czyli ogólnie zdrowia narodu. I naród to ku-
puje. Dodatkowo pozytywne działanie tychże medy-
kamentów a może medykamętów podobno potwier-
dza aż 72 proc. ankietowanych pacjentów. Pewnie 
tych, którzy przeżyli. To i tak dużo. 

29 września

Przy obiedzie głośno wyrwało mi się, że szpital-
ne jedzenie to idealny temat na gastronomiczną tra-
gikomedię. Na to jeden z sąsiadów, niezbyt wybred-
ny chyba jeśli chodzi o menu stwierdził, że się cze-
piam, bo jedzenie jest takie, że palce lizać. I tu przy-
znałem mu rację, bo palce pewnie smaczniejsze i na 
pewno bardziej kaloryczne od tego, co nam się ser-
wuje. Poza tym w szpitalu ma się zdrowieć, a nie ob-
jadać. Tycie przecież skraca życie. 

1 października

Jak patrzę na te wyczyny politycznych PIStoletów 
stanowiących elitę sterującą krajem, to przychodzi mi 
na myśl stara, mądra maksyma – „Z DWÓCH PÓŁ-
DUPKÓW DUPĘ SIĘ ZŁOŻY, Z DWÓCH PÓŁ-
GŁÓWKÓW GŁOWY NIE”! I mimo że tych do 
ewentualnego złożenia głowy jest dużo więcej niż 
dwóch i z dnia na dzień ich przybywa, to jakoś to 
składanie niezbyt składnie wychodzi. Może jeszcze 
parudziesięciu brakuje? Ale jak już tak się złoży, że 
się złoży, to nie narzekajmy, że jest tak, że głowa ma-
ła, że pęka, że boli i że nadal wszystko nie bardzo się 
składa! A tak się, niestety, właśnie może złożyć. 

2 października

Przy dzienniku TVP zdenerwowany sąsiad wyce-
dził przez zęby, że jak się na to wszystko patrzy, to 
dosłownie bezwiednie posikać się można. Ja patrzę, 
ale nie mogę. Widocznie prostactwo na prostatę nie 
działa. Szkoda, bo wielu łatwiej by się żyło. Mnie na 
pewno. Ale też wielu na pampersy musiałoby sporo 
wydawać. Albo przełączyć na inny program. 

3 października

Podobno mamy już sieć szpitali. Czyli jesteśmy 
w sieci, chociaż oczka w niej mniejsze jakby. Ale po-
dobno ma być dobrze, opieka zdrowotna pełna, ko-
lejki krótsze i w ogóle w porównaniu z tym co było 
– przepaść! Ale korzystna. Problem, że rodzimych 
lekarzy zaczyna brakować rozwiąże się zatrudnie-
niem doktorów napływowych. Oby tylko nie doszło 
do znanej, modelowej już sceny, gdy starszą panią 
w izbie przyjęć jeden z tych napływowych medyków 
zapytał polskojęzycznie – „Jaka psicina?”. A ona na 
to – „Psicina w porządku, tylko kolano mnie boli”. 

Będzie bal!
Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej w Białej Podlaskiej

zaprasza dn. 20 stycznia 2018 r. na 

XXVII BAL LEKARZY I PRAWNIKÓW
który odbędzie się w restauracji 

HOTELU POLONIA w Grabanowie.
Zgłoszenia do dnia 30 listopada 2017 roku 

przyjmuje Delegatura LIL
Biała Podlaska, ul. Warszawska 14 lok. 046, tel. 83/344 28 87.

Delegatura Biała Podlaska
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Komisja 
Wykonywania 
Zawodu ORL 

w Lublinie
informuje

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (j.t. DzU z 2016 
poz. 522) nakłada na lekarzy i leka-
rzy dentystów zrzeszonych w okręgo-
wej izbie lekarskiej obowiązek powia-
damiania izby w terminie 30-dniowym 
o zmianach dotyczących:

• imienia i nazwiska
• obywatelstwa
• posiadania prawa wykonywania za-

wodu w innym państwie
• rodzaju i stopnia posiadanej specja-

lizacji/tytułu specjalisty i daty jej 
uzyskania

• rodzaju umiejętności z zakresu węż-
szych dziedzin medycyny lub udzie-
lania określonych świadczeń zdro-
wotnych

• rodzaju i daty uzyskania stopnia 
i tytułu naukowego

• nazwy i adresu miejsca pracy, da-
ty podjęcia i zakończenia zatrud-
nienia, stanowiska (u każdego pra-
codawcy), dokumenty potwierdza-
jące wykonywanie zawodu – umo-
wa o pracę, świadectwo pracy

• informacji o prowadzeniu indywi-
dualnej/specjalistycznej/grupowej 
praktyki lekarskiej

• informacji o zaprzestaniu prowa-
dzenia indywidualnej/specjalistycz-
nej/grupowej praktyki lekarskiej 
(wykreślania wpisu z ewidencji 
działalności gospodarczej)

• informacji dotyczącej wykonywa-
nia zawodu lekarza w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie 
członkowskim Unii Europejskiej

• informacji dotyczącej zaprzesta-
nia wykonywania zawodu lekarza 
na czas nieokreślony na terytorium 
RP

• informacji o ograniczeniach w wy-
konywaniu zawodu lekarza

• informacji o zawieszeniu w wyko-
nywaniu zawodu lekarza

• informacji o podjęciu wykonywania 
zawodu lekarza na terytorium RP

• informacji o emeryturze, rencie, da-
cie przyznania, nazwy organu wy-
dającego decyzję

• adresu miejsca zamieszkania, nu-
meru telefonu, faksu i adresu pocz-
ty elektronicznej (o ile posiada)

• adresu do korespondencji

Składki członkowskie w 2017 r.

Pożyczki

konto na pożyczki: 
16 1910 1019 2600 1690 3121 0001

Pożyczki socjalne będą realizowane – na 
bieżąco. 

Pożyczki szkoleniowe – na bieżąco.
Informacje o przyznanych pożyczkach uzy-

skać można telefonicznie: w kasie LIL – 81 536 
04 71, w delegaturach: w Białej Podlaskiej – 83 
342 82 07, Chełmie – 82 564 35 99, oraz w Za-
mościu – 84 638 46 58. Zainteresowani prosze-
ni są o odbiór przyznanych pożyczek w drugiej 
połowie miesiąca.

• Spłata pożyczki rozpoczyna się już w na-
stępnym miesiącu po jej otrzymaniu.

• Raty powinny być spłacane do 10. każde-
go miesiąca. W przypadku niespłacenia 
raty w terminie, automatycznie naliczana 
będzie kara – 20 zł za każdy miesiąc opóź-
nienia spłaty.

• W razie niespłacania pożyczki, mimo we-
zwania przez Komisję Socjalną LIL, wzywa-
ni do spłaty będą żyranci dłużnika.

Zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Lekar-
skiej nr 27/14/VII z 5 września 2014 r. z dniem 
1 stycznia 2015 r. zmieniła się wysokość składki 
członkowskiej na rzecz izby lekarskiej.

Uchwała ustala wysokość składki obowiązu-
jącej lekarza lub lekarza dentystę, członka okrę-
gowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.

Lekarz/lekarz dentysta posiadający ograni-
czone prawo wykonywania zawodu opłaca 
składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Stałe zwolnienie z obowiązku opłacania 
składki przysługuje lekarzowi, który ukończył 
75 lat lub został skreślony z rejestru członków 
okręgowej izby lekarskiej.

Czasowe zwolnienie z opłacania skład-
ki przysługuje lekarzowi, który złożył wniosek 
wraz z oświadczeniem, że nie osiąga przycho-
dów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źró-
deł przychodów wymienionych w przepisach 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych, 
z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumie-
niu przepisów o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw 
regulujących zaopatrzenie emerytalne służb 
mundurowych. Czasowe zwolnienie przysłu-
guje tylko na okres nieosiągania powyżej opi-
sanych przychodów.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, miał ustaloną miesięczną wysokość skład-
ki na kwotę 10 złotych, opłaca składkę w tej 

kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia 
z obowiązku opłacania składki.

Lekarz, który przed wejściem w życie uchwa-
ły, uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku 
opłacania składki zachowuje prawo do zwolnie-
nia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego 
powstaniem obowiązku opłacania składki.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wyso-
kość składki członkowskiej należy zgłaszać 
w izbie lekarskiej w terminie do 30 dni. Zmia-
ny te skutkują od pierwszego dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym ORL pod-
jęła stosowną uchwałę.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do 
końca tego miesiąca lub z dowolnym wy-
przedzeniem.

Składki należy opłacać przelewem na 
indywidualne konto bankowe lub w ka-
sie LIL.

Pełna treść uchwały jest dostępna na 
stronach NIL pod adresem: http://www.nil.
org.pl/__data/assets/pdf_fi le/0008/97262/
ru027-14-VII.pdf

Numer indywidualnego konta do wpłat 
składek członkowskich można sprawdzić 
na stronie Lubelskiej Izby Lekarskiej: http://
www.oil.lublin.pl/skladki.html

Informacji dotyczących składek udziela pra-
cownik rejestru składek członkowskich:

tel.: 81 536-04-54, 
e-mail: skladki@oil.lublin.pl

Praca

Lekarze
• Alergologa, dermatologa i endokrynologa za-

trudnimy VIP medical, Chodźki 17 lok. 8, Lublin. 
Tel. 501 219 504.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, zatrudni 
od zaraz lekarza POZ. Dysponujemy mieszka-
niem służbowym. Tel. 608 501 899.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarza do pracy w POZ (specjalistę medy-
cyny rodzinnej, internistę, pediatrę, lub w trak-
cie specjalizacji). Korzystne warunki wynagro-
dzenia, dowolna forma zatrudnienia, nowocze-
sna przychodnia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 
325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim zatrud-
ni lekarzy specjalistów. Nowoczesna przychod-
nia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzystne wa-
runki wynagrodzenia, forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 063 
325.

• Lekarz lat 40 poszukuje pracy na terenie lub 
w okolicach Lublina najchętniej na etat z moż-
liwością dyżurowania. Po 5 roku specjalizacji 
z chorób wewnętrznych. Doświadczenie w pra-
cy w Poradni Ogólnej i Lekarza Rodzinnego, du-
że doświadczenie w pracy w SOR z udokumen-
towaną liczbą godzin, doświadczenie w pracy 
na Oddziale Chorób Wewnętrznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem tematyki kardiolo-
gicznej. Dyspozycyjny, z umiejętnością pracy 
w zespole, łatwo przystosowujący się do obo-
wiązków, chętny do pogłębiania wiedzy. Od 
zaraz. Tel 534 971 771.

• Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu 
zatrudni lekarza. Warunki pracy i płacy do 
uzgodnienia. Tel. 84 638-94-57, 84 638-94-58, 
84 627-38-95. 

• NZOZ w Lublinie działający w zakresie poz za-
trudni lekarza rodzinnego na pełny etat, na 
atrakcyjnych warunkach. Zatrudnienie na umo-
wę o pracę lub kontrakt, do uzgodnienia. Tel. 
691 089 234.

• SPZOZ w Hrubieszowie zatrudni lekarzy: ane-
stezjologa, neurologa, chirurga, pulmonolo-
ga, radiologa, rehabilitanta, lekarza POZ, tel. 
84 696 32 96.

• NZOZ Puls-Med w Lublinie zatrudni do pra-
cy w POZ lekarza przyjmującego dzieci i do-
rosłych. Kontakt, tel. 603 663 034  lub 606 
203 502.

• ZOZ „Medical” sp. z o.o. w Puławach zatrudni 
lekarza POZ – specjalistę pediatrę. Korzystne 
warunki wynagrodzenia, dowolna forma za-
trudnienia. Tel. 81 473-13 -42 lub email: biu-
ro@zozmedical.com.pl

• Centrum Medyczne w Lublinie zaprasza do 
współpracy lekarzy specjalistów, szczególnie 
z zakresu  medycyny sportu, kardiologii oraz 
endokrynologii. Tel. 533 345 663.

• Zamojski Szpital Niepubliczny sp. z o. o. za-
trudni lekarzy chętnych do pełnienia dyżu-
rów w Oddziale Pediatrii. Warunki zatrudnie-
nia do uzgodnienia. Tel. 84 677-50-21. • Cen-
trum Medyczne Chodźki w Lublinie nawiąże 
współpracę ze specjalistami z zakresu: endo-
krynologii, hematologii, alergologii i gastro-
logii także ginekologii, endokrynologii i neu-
rologii dziecięcej, ul. Chodźki 17 lok 5, www.
cmchodzki.pl, tel. 604 710 463.

• Centrum Medyczne Strażacka w Opolu Lubel-
skim zaprasza do współpracy lekarzy specja-
listów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie 
gastroenterologii, alergologii oraz psychiatrii. 
Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i za-
trudnienia. Tel. 693 725 253.

Dentyści
• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 

pracy na umowę z NFZ i  prywatnie. Do dyspo-
zycji mieszkanie 52 mkw., mile widziane mał-
żeństwo. Tel. 604 275 282.

• NZOZ w Puławach zatrudni lekarza stoma-
tologa. Oferujemy korzystne warunki pła-
cowe oraz bardzo dobre warunki pracy. Tel. 
504 073 832.

• Zatrudnię w Chełmie lekarza stomatologa do 
pracy na umowę z NFZ i  prywatnie. Gabinet 
położony w centrum miasta, dogodny dojazd. 
Tel. 604 275 282.

• Przychodnia EMPATIA w Międzyrzecu Podla-
skim zatrudni lekarza STOMATOLOGA. Nowo-
czesna przychodnia, elastyczne godziny pra-
cy – pacjenci prywatni. Forma współpracy do 
uzgodnienia. Tel. 501 063 325.

• Przychodnia w Międzyrzecu Podlaskim za-
trudni pilnie stomatologa. Nowoczesna przy-
chodnia, wysokiej klasy sprzęt, USG, korzyst-
ne warunki wynagrodzenia, forma współpra-
cy do uzgodnienia. Tel. 501 203 088, lub 501 
063 325.

• Nawiążę współpracę z lekarzem stomatolo-
giem/dentystą w gabinecie na terenie Lubli-
na, praca w ramach kontraktu NFZ i komercyj-
nie, zgłoszenia proszę przesyłać: stomatologia-
lublin@yahoo.com

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie 
w pobliżu Lublina. Tel. 727 598 995.

• Luxmed-Uzdrowisko Nałęczów nawiąże współ-
pracę z lekarzem stomatologiem świadczącym 
usługi prywatnie i w ramach umowy z NFZ. 
Oferta współpracy dotyczy naszej placówki 
w Poniatowej przy ul. Lubelskiej 3. Tel. 602 407 
672 lub mail: bok@luxmednaleczow.pl

• Renomowany gabinet stomatologiczny w Lu-
blinie zatrudni lekarza stomatologa. Tel. 511 
511 900.

• Oferta pracy dla lekarza dentysty po stażu, mile 
widziane zainteresowanie endodoncją, praca 
w ramach kontraktu NFZ i pacjenci komercyjni. 
Miejsce pracy Wojnicz i Brzesko, województwo 
małopolskie. Minimum 15 godzin tygodniowo. 
Bardzo dobrze wyposażone praktyki, wysokie 
wynagrodzenie. Tel. 604 093 982; sey@buzia-
czek.pl 

• Poradnia Medyczna Multimed w Lublinie po-
dejmie współpracę z lekarzem stomatologiem 
periodontologiem po specjalizacji lub w trak-
cie jej trwania i z lekarzem stomatologii zacho-
wawczej z endodoncją. Praca z mikroskopem. 
Tel. 593 501 543 e-mail: agnes@eserwer.pl

• Zatrudnię lekarza stomatologa w Goraju – ok. 
50 km od Lublina. Praca w ramach kontraktu 
z NFZ (4-5 dni w tygodniu), możliwość prowa-
dzenia praktyki prywatnej na bardzo atrakcyj-
nych warunkach (na 100%). Gwarantowana du-
ża liczba pacjentów. Gabinet jest dobrze wy-
posażony m.in. aparat rtg. Tel. 500 050 102.

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Puła-
wach zatrudni chirurga stomatologicznego 
oraz ortodontę. Wymagana własna działal-
ność gospodarcza. Korzystne warunki współ-
pracy. Tel.: 606 268 429, e-mail: awo.dent.pu-
lawy@gmail.com

• Zatrudnię lekarza stomatologa na staż lub 
po stażu na dogodnych warunkach w no-
wocześnie wyposażonym Gabinecie Stoma-
tologicznym w Tomaszowie Lubelskim. Tel. 
607 566 615. 

• Zatrudnię asystentkę/higienistkę w ga-
binecie stomatologicznym w Lublinie. Tel. 
512 234 727.

• Prywatny gabinet stomatologiczny w Puła-
wach zatrudni lekarza dentystę z min. 2-letnim 
doświadczeniem. Wymagana własna działal-
ność gospodarcza. Korzystne warunki współ-
pracy. Tel.: 606 268 429, e-mail: awo.dent.pu-
lawy@gmail.com

• Zatrudnię lekarza stomatologa ze specjalizacją 
ze stomatologii zachowawczej z endodoncją 
lub stomatologii ogólnej w gabinecie w Lubli-
nie, świadczącym usługi prywatnie i w ramach 
NFZ. Tel. 604 455 557.

• Zatrudnię lekarza stomatologa w gabinecie 
w Lublinie, świadczącym usługi prywatnie 
i w ramach NFZ. Tel. 604 455 557.

• Zatrudnię lekarzy dentystów w gabinecie w Pu-
ławach zajmujących się: stomatologią ogólną, 
chirurgią stomatologiczną (również implanty) 
oraz ortodoncją. Prywatny, dobrze wyposażo-
ny gabinet w centrum miasta. Nowy, wysokiej 
jakości sprzęt, praca z asystą, www.awodent.
pulawy.pl, tel. 606 268 429.

• Przychodnia Stomatologiczna w Lubli-

nie zatrudni na umowę o pracę leka-

rza specjalistę z zakresu stomatologii 

zachowawczej z endodoncją. Kontakt 

tel. 601 663 122.

Drobne

• Wójt gminy Adamów, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

• SP ZOZ w Adamowie, powiat Łuków, wynajmie 
pomieszczenie na gabinet praktyki prywatnej. 
Tel. 608 501 899.

• Kupię działający NZOZ w zakresie medycyny 
rodzinnej oraz specjalistyki. Tel. 609 522 306.

• Wynajmę pomieszczenie w działającym NZOZ 
pod gabinet okulistyczny na terenie całego wo-
jewództwa. Możliwe różne formy współpracy. 
Tel. 533 778 897.

• Sprzedam negatoskop jednoklatkowy z regula-
cją, typ NGP11. Stan bardzo dobry. Cena 500,00 
zł. Telefon: 502 115 045.

• Kolposkop Optlion CSA nieużywany, tor wizyj-
ny, zdalne przesyłanie obrazów do komputera, 
monitor, sprzedam niedrogo. Tel. 601 366 208.

• Wynajmę lokal na usługi medyczne, gabinet 
stomatologiczny. Lokal znajduje się w sercu 
deptaka w Łęcznej, bardzo wysoki standard, 
dwa pomieszczenia o powierzchni po 25 mkw. 
z przyłączami na unity, dwie toalety, recepcja, 
poczekalnia, dwa pomieszczenia gospodarcze, 
kompletnie umeblowany – wymagana ilość 
zlewów, szafki na karty pacjentów, biurka, re-
cepcja, ogrzewanie podłogowe, dwie duże wi-
tryny, w sąsiedztwie banki, odebrany przez sa-
nepid, całość 75 mkw., niski czynsz. Tel. 601 247 
317.

• Sprzedam jednounitowy gabinet stomatolo-
giczny o powierzchni ok. 30 mkw. z pełnym wy-
posażeniem. Doskonała lokalizacja Lublin, ul. 
Puławska, łatwy dojazd, parking, lokal nie wy-
maga remontu, do natychmiastowego użyt-
kowania. Cena 150 000 zł do uzgodnienia. Tel. 
503 143 634.

• Do wynajęcia lokal apteki  (108,52 mkw. ) w bu-
dynku Praktyki Lekarskiej KONSYLIUM s.c. (du-
ża przychodnia POZ) w Biłgoraju, ul. Poprzecz-
na 3a. Tel. 606 953 845.

• Wynajmę budynek w centrum Lubartowa pod 
gabinety (stomatologia, rehabilitacja itp.), tel. 
534 253 460 i 793 434 383. 

Ogłoszenia drobne w celu uniknięcia błędów

przyjmujemy TYLKO w formie plików tekstowych 

przysyłanych drogą e-mailową do 10 każdego 

miesiąca na adres: medicus@oil.lublin.pl 

Pielgrzymka
Samolotem do Ziemi Świętej!

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji 
Lubelskiej zaprasza na pielgrzymkę samolotową 
do Ziemi Świętej.

W programie: Jerozolima, Nazaret, Betlejem, 
Ain Karem, Kana Galilejska, Kafarnaum, Góra Bło-
gosławieństw, Jaff a, góra Karmel, góra Tabor, Ta-
bha, Yardenit, Tel Aviv, Betania, Morze Martwe, 
rejs po Jeziorze Genezaret. 

Termin: 5-11 lutego 2018 r.

Cena: 3190 PLN + 140 $ (przy udziale 40 osób).
Wylot samolotem ze Świdnika.
Zapisy: zaliczka 1200 zł do wyczerpania miejsc 

u duszpasterza służby zdrowia. Tel.: 663 983 783.

Współorganizator: 
Biuro Podróży KAMA TOURS Katarzyna Dziewulska, 

ul. Ogrodowa 8/1, 
tel.: 605 846 556 czynne od poniedziałku do piątku 

w godzinach 10.00-17.00.

Msza za lekarzy
Delegatura 

Lubelskiej Izby Lekarskiej 
w Białej Podlaskiej

zaprasza na 
Mszę Świętą 

w intencji 
zmarłych lekarzy,

która zostanie odprawiona
dn. 21 listopada 

2017 roku 
o godz. 18.00

w parafi i pw. 
Świętego Michała Archanioła

w Białej Podlaskiej przy 
ul. Pokoju 14.

Biała Podlaska
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• biuro: tel. 81 536-04-50 (51), 
fax 81 536-04-70
20-079 Lublin, ul. Chmielna 4
biuro@oil.lublin.pl
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• sekretariat: 81 536-04-50 (51)
• składki członkowskie: 

81 536-04-54, skladki@oil.lublin.pl
• dyrektor biura: 81 536-04-56, 

501 935 780, dyrektor@oil.lublin.pl
• rejestr lekarzy: 

tel./fax 81 536-04-85, 81 536-04-69, 
rejestr.lekarzy@oil.lublin.pl
godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• rejestr praktyk prywatnych: 
81 536-04-53, rejestr.praktyk@oil.
lublin.pl, godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek: 8-16, 
wtorek: 8-17, piątek: 8-15

• Komisja Kształcenia Medycznego: 
81 536-04-87, 81 536-04-65, 
fax 81 536-04-78 
kkm@oil.lublin.pl, 
doskonalenie.zawodowe@oil.lublin.pl

• Komisja ds. Lekarzy Seniorów: 
81 536-04-65

adresy internetowe:
Medicus – www.medicus.lublin.pl
LIL – www.oil.lublin.pl
Komisja Stomatologiczna ORL – www.
stomatologia.oil.lublin.pl
Komisja Kultury ORL – 
www.kultura.oil.lublin.pl
Duszpasterstwo Służby Zdrowia – 
www.dsz.oil.lublin.pl

Dyżury Prezydium ORL w Lublinie

Biura w delegaturach
• delegatura Biała Podlaska: 

tel./fax 83 344-28-87
Warszawska 14, 
21-500 Biała Podlaska
biala.podlaska@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek: 7.30-17.00, 
wtorek–czwartek: 7.30-15.30, 
piątek: 7.30-14.00

• delegatura Chełm: 
tel./fax 82 564-35-99
ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm
chelm@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałki, środy, czwartki: 
9-15, wtorki i piątki – nieczynne

• delegatura Zamość: 
tel. 84 638-46-58
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
zamosc@oil.lublin.pl
czynne: poniedziałek–piątek 
8.30-14.30

• Komisja Stomatologiczna: 
81 536-04-87, 
fax 81 536-04-78
komisja.stomatologiczna@oil.lublin.pl, 

• Rzecznik Praw Lekarza: 
Jacek Niezabitowski 
tel. 601 501 470, rpl@oil.lublin.pl 

• Archidiecezjalny Duszpasterz 
Służby Zdrowia: 
ks. Wojciech Iwanicki, 
663 983 783, wiwanicki@o2.pl

• księgowość: 81 536-04-71, 
kasa czynna: poniedziałek: 10-15, 
wtorek: 9-16.45, środa, 
czwartek: 10-15.30, piątek: 10-12

• kancelaria Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej: 
81 536-04-76, rzecznik@oil.lublin.pl

• kancelaria Okręgowego Sądu 
Lekarskiego: 81 536-04-77, 
sad@oil.lublin.pl

• ubezpieczenia lekarzy: 
81 536-04-77 (Lublin), 
83 344-28-87 (Biała Podlaska), 
82 564-35-99 (Chełm), 
84 638-46-58 (Zamość)
ubezpieczenia@oil.lublin.pl

• biuro prawne: 
81 536-04-56, 81 536-04-50 
(porady po telefonicznym umówieniu)

Poniedziałek:
Maria Dura – godz. 15.00-17.00

Wtorek:
Jacek Szkutnik – godz. 14.00-15.30
Barbara Hasiec – godz. 13.30-15.30
Grzegorz Pietras – godz. 14.30-15.30
Ewa Tuszkiewicz-Misztal 

– godz. 11.00-13.00
Monika Bojarska-Łoś 
  – godz. 14.30-15.30

Środa:
Leszek Buk – godz. 12.00-12.30
Anna Zmysłowska – godz. 15.00-16.00
Maria Dura – godz. 15.00-16.00

Czwartek:
Janusz Spustek – godz. 14.00-16.00

Piątek:
Leszek Buk – godz. 13.30-14.30

reklam
a

Uwaga! 
Zmiana 



Odkryj Mitsubishi Outlander
* Komfort i bezpieczeństwo na wysokim standardzie

* Porywająca Moc

* Inteligentne systemy wspierające bezpieczną jazdę

* Relaksująca cisza i jakość

* Tak śmiały, że podoła wszystkim wyzwaniom

PAREXBUD
Autoryzowany Dealer Mitsubishi Motors
ul. Nałęczowska 24, Lublin
tel. 535 781 781, 81 533 73 57/58

www.mitsubishi.lublin.pl

Oferta specjalna tylko dla czytelników miesięcznika Medicus

SKORZYSTAJ

Z OKAZJI

MITSUBISHI od 89 900 zł




